
  في العلوم الفیزیائیة
  ألول
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2014/2015  
  :النقطة 

    

و  ...............تسمى ھذه التقنیة بعملیة . حمضیة

  ماء الجیر  الخل  حمض الكلوریدریك
2,1  3,4  10,2  

  )ن0,5( ............................................................

  )ن3(  

  ایدةـــــــــــــــــــــــــــــــمح
  
  )ن1(   .............................: المحلول القاعدي األكثر تركیزا 

  )ن0,5( 

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

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

  )ن3(  .أتمم الحصيلة التالية للتفاعل بكتابة أسماء المتفاعالت و النواتج مكان النقط و صيغها الكيميائية داخل المستطيالت 

   +  ...................................................  
    

  )ن2(  
...................................................................................................................................................................................

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

  )ن124g  :  )1ن ، علما أن كتلة النواتج هي 
...................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 

في أحد المتنزھات وجدوا قارورة مغلقة مملوءة بسائل و تحمل 

      

 كیفیة التخلص من ھذهساعد ھذه المجموعة من التالمیذ على تحدید خطورة ھذا السائل واالحتیاط الواجب اتخاذه تجاھھ، و اقترح 

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

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

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

في العلوم الفیزیائیة 2فرض كتابي 
ألولاألســـدس ا     -     إع الثالثة:المستوى 

  )نقط 7: (األول التمرین   
  )ن2(  .تزداد –التخفیف   - أقل  –الحمضي        : أتمم الفراغ بما یناسب من الكلمات التالیة

حمضیة ..............فیصبح المحلول  pHقیمة  ................الماء الخالص 

  .إلى الماء ولیس العكس .............

    

حمض الكلوریدریك  كلورور الصودیوم  الماء الخالص  ماء جافیل
12,8  7  7  

............................................................في ھذا الجدول ؟   pHقیمة 

  :صنف في الجدول أسفلھ المحالیل المائیة الستة السابقة إلى 

  ةـــــــــــــــــــــــــــقاعدی  ةـــــــــــــــــــــ
  

المحلول القاعدي األكثر تركیزا +    ..........................: المحلول الحمضي األكثر تخفیفا 

  )في الخانة المناسبة xضع العالمة ( :الھواء  ھي  في 

Al      +  3 O 4 

2Al     +  3 S  

Fe    +  3 O     

  )نقط 9: ( الثانيالتمرین 

،نقوم  P.Eمتعدد االثيلين للتعرف على نوع الذرات التي تدخل في تركيب 

بحرق قطع من هذه المادة في صحن ، ثم نضع فوق الصحن قمعا زجاجيا 

لصافي مرتبطا بواسطة أنبوب زجاجي بقارورة تحتوي على ماء الجير ا

    

  جب عن األسئلة التالية أ، وعلى معلوماتك

  )ن1(                 .ل الكيميائي 
............................................ 

  )ن2(  حدد الناتجان المتكونان خالل هذا التفاعل ؟ علل الجواب

:......................................................................................................التعليل 

:..............................................................................التعليل 

أتمم الحصيلة التالية للتفاعل بكتابة أسماء المتفاعالت و النواتج مكان النقط و صيغها الكيميائية داخل المستطيالت 

 ........................  +     +  ....................
  

  . ؟ استنتج الذرات التي تدخل بالضرورة في تركيب متعدد االثيلين مع تعليل الجواب
.............................................................................................................................

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

ن ، علما أن كتلة النواتج هي من متعدد االثيلي 28gكتلة ثنائي األوكسيجين الالزمة الحتراق 
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

  )نقط 4: ( الثالثالتمرین 
في أحد المتنزھات وجدوا قارورة مغلقة مملوءة بسائل و تحمل  ا یتجولونخرج مجموعة من التالمیذ في رحلة مدرسیة، و بینما كانو

            .اللصیقة التي تحتوي على العالمات جانبھ، فاتفقوا على عدم تركھا في الطبیعة

ساعد ھذه المجموعة من التالمیذ على تحدید خطورة ھذا السائل واالحتیاط الواجب اتخاذه تجاھھ، و اقترح 

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

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

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

  ............................. :االسم 

  ............................ : الرقم

  ........: القسم 

  
أتمم الفراغ بما یناسب من الكلمات التالیة) 1

الماء الخالص الى عند إضافة محلول حمضي 

.............نراعي خاللھا إضافة المحلول 

  :نتوفر على المحالیل المائیة التالیة ) 2

ماء جافیل  المحلول
pH  12,8قیمة 

قیمة ما ھي الوسیلة المستعملة لتحدید ) أ   

صنف في الجدول أسفلھ المحالیل المائیة الستة السابقة إلى ) ب      

ـــــــــــــــــــــحمضی
  

المحلول الحمضي األكثر تخفیفا :   حدد ) ج

 األلومنیوم كسدةالمعادلة الحصیلة أل)  3

    O2                  2 Al2O3 3  +  -أ

 -         Al     +  3 S                              Al2S3ب

      Fe    +  3 O2                 Fe2O3  –ج 

للتعرف على نوع الذرات التي تدخل في تركيب  

بحرق قطع من هذه المادة في صحن ، ثم نضع فوق الصحن قمعا زجاجيا 

مرتبطا بواسطة أنبوب زجاجي بقارورة تحتوي على ماء الجير ا

  )أنظرتبيانة التجربة جانبه .(

وعلى معلوماتك اعتمادا على تبيانة التجربة 

ل الكيميائي حدد المتفاعلين لهذا التفاع -1 
............................................و .......................................  

حدد الناتجان المتكونان خالل هذا التفاعل ؟ علل الجواب  -2

التعليل :.........................الناتج األول -

التعليل :....................... الناتج الثاني -

أتمم الحصيلة التالية للتفاعل بكتابة أسماء المتفاعالت و النواتج مكان النقط و صيغها الكيميائية داخل المستطيالت  - 3

+  ........................ متعدد االثيلين  
  

  

استنتج الذرات التي تدخل بالضرورة في تركيب متعدد االثيلين مع تعليل الجواب -4
.............................................................................................................................

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

كتلة ثنائي األوكسيجين الالزمة الحتراق  مع التعليل احسب -5
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

خرج مجموعة من التالمیذ في رحلة مدرسیة، و بینما كانو 

اللصیقة التي تحتوي على العالمات جانبھ، فاتفقوا على عدم تركھا في الطبیعة فقط

ساعد ھذه المجموعة من التالمیذ على تحدید خطورة ھذا السائل واالحتیاط الواجب اتخاذه تجاھھ، و اقترح 

 .القارورة دون تلویث للبیئة

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

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

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




