األكـاديمية الجـهـوية للتـربيـة و التكـويـن

الإمتحــــان املـــــوحد احملـــــل نيـلــ هـــــاة

ثــانـويـة يــوسـف بـن تــاشفيـن اإلعــدادية

انســــــكل الإعــــــداةي  -ةور ينـــــايــر 2015

لجـهـــة مكنــــاس – تــــافياللــت

المـــــــادة  :الفيــــزيــاء و الكيميــــــاء
مــدة اإلنجــــاز  :ســــاعة واحــــدة
المعــــامـل 1 :

 نيــــابـة الحـــــاجب 
اإلســـم الكــــامـل  ................................................................................ :رقــم اإلمتحــان  .................... :القســـم  ................... :الـرقــم التــرتيبـــي :
ســلـم
التنقيط

2ن

2ن

تصحيح

التمــــــريـن األول  8 :نقـــط
 -1أجب بصحيح أو خطـأ علـى اإلثبــاتـات التــاليـة :
 لقياس  pHمحلول مائي نستعمل جهاز األمبير متر ..................................... :
 ينتج األيون الموجب عن اكتساب الذرة إللكترون أو أكثر ..................................... :
 يتميز متعدد السيترين بخاصية تغيير لون اللهب إلى األخضر ..................................... :
 صيغة أوكسيد األلومنيوم هي ..................................... : Al2O3

2ن

20

 -2أتتمم الفراغات بالكلمات المناسبة التاليـة  :الكربون –  – AgClأوكسيد الحديد  – IIIنواة – كلورور الفضة – الهيدروجين – مسامية – سحابة.
 تتكون الذرة من  .....................................مشحونة بكهرباء موجبة ،تحيط بها  .....................................إلكترونية.
 تتكون جزيئات المواد العضوية أساسا من ذرات  ........................................و ذرات ........................................
 الصدأ مادة  ...............................منفذة للهواء ،تتكون أساسا من .......................................................................
 الراسب األبيض الذي يسود تحت تأثير الضوء هو  ......................................................................صيغته ................................
 -3ميــز في الجدول أسفله ،المواد و األجسام مما يلي :
نحاس – ساعة يدوية – متعدد اإلثيلين – مصباح كهربائي – زجاج – هاتف محمول – زنك – ملعقة.
المـــــــــــــواد

2ن

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

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

األجســــــــــام
......................................................................................................
............................................................................. .........................

 -4يعطي الجدول أسفله قيم  pHبعض المحاليل المائية .صنف هذه المحاليل المائية.
حمــض الكلـوريـدريـك
مـــاء جــافيـل
المحاليل المائية
2,3
12,5
قيــم pH
.....................................
...................................
صنـف المحلـول

كلـورور الصـوديـوم
7

مشـروب غــازي
3,5

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

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

التمـــــــريـن الثـــاني  8 :نقـــط
1ن
1ن
1ن

1ن
1ن

1ن
1ن

 -Iالعدد الذري لذرة النحاس ( )Cuهو  ، Z=29في ظروف معينة تفقد ذرة النحاس إلكترونين ( 2إلكترونات) لتتحول إلى أيون النحاس .II
………………………Qe = …………………………………....
 )1حدد شحنة إلكترونات ذرة النحاس بداللة الشحنة اإلبتدائية . e
 )2أكتب صيغة أيون النحاس  IIالناتج ......................................................................................................... ................................... :
………………………………………………… = Qe
 )3حدد بداللة  eثم بداللة الكولوم ( ،)Cشحنة إلكترونات أيون النحاس : II
 -IIلمعرفة طبيعة األيونات المتواجدة في محلول مائي ( ،)Sنقوم بإنجاز التجربتين التاليتين :
التجربة ( : )1نضيف إلى المحلول المائي ( )Sقطرات من محلول نترات الفضة  ،فنالحظ تكون راسب أبيض يسود تحت تأثير الضوء.
 )1ما اسم و صيغة األيون الذي تم الكشف عنه في المحلول ( )S؟ إسم األيون  ................................................... :صيغته ...................... :
 )2أكتب معادلة تفاعل الترسيب الحاصل............................................................................................ ......................................................... .
التجربة ( : )2نصب كمية من المحلول المائي ( )Sفي أنبوب اختبار يحتوي على مسحوق الحديد ،فنالحظ تصاعد غاز يحدث فرقعة عند احتراقه،
و تكون محلول أخضر اللون.
 )3ما اسم و صيغة الغاز المتصاعد ؟ إسم الغاز  ............................... .......................................................... :صيغته ............................... :
 )4أكتب المعادلة المبسطة (المختصرة) للتفاعل الحاصل بين الحديد و المحلول المائي (.)S
.............................................................................. ...................................................................................................................................

1ن

 )5استنتج اسم و صيغة المحلول المائي ( .)Sاسم المحلول  ........................................................................ :صيغته :

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

التمـــــريـن الثــــالـث  4 :نقــــط

2ن

خالل بناء منزل في مدينة شاطئية ،أراد والد أحمد استعمال نوافذ من الحديد نظرا لثمنه المنخفض ،إلا أن البن اقترح عليه اختيار األلومنيوم بدل
الحديد .اعتمادا على ما درسته في الكيمياء :
 -1فَسر لماذا فضل أحمد األلومنيوم على الحديد.
...................................................................................... ...................................................................................................................................
...................................................................................... ...................................................................................................................................
...................................................................................... .............................................................................................. .....................................

2ن

 -2في حالة تَ َمسك األب برأيه ،قدم له اقتراحا تب ِرز فيه إجراءا علميا ينبغي اتخاذه.

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

