االمتحان الموحد المحلً
 -دورة ٌناٌر – 1027

-

مدة اإلنجاز :ساعة واحدة المعامل2 :

المادة :الفٌزٌاء والكٌمٌاء
االسم و النسب.................................................... :

القسم3/............. :

رقم االمتحان.................... :

التمرٌن األول

8ن

 .2صنف ما ٌلً إلى أجسام و مواد :الفضة ،متعدد اإلثٌلٌن ،الخشب ،طاولة.
المواد

1ن

األجسام

 .1أجب بصحٌح أو خطأ مع تصحٌح اإلثباتات الخاطئة ؛
 تتمٌز الفلزات بموصلٌتها الجٌدة للتٌار الكهربائً وعدم موصلٌتها للحرارة
...................................................................................................................................
ٌ طفو النوع البالستٌكً  PVCعلى الماء المالح
..................................................................................................................................
 تدل العالمة التحذٌرٌة ( الشكل جانبه) المسجلة على قنٌنة أن المادة التً توجد فً القنٌنة مضرة بالصحة
..............................................................................................
 ال تتغٌر قٌمة  pHعند تخفٌف محلول محاٌد
.............................................................................................................................
 .3صنف فً الجدول األٌونات التالٌة .Cu2+ , O2- , H3O+ , SO42- :
كاتٌون
أحادي الذرة

أنٌون
متعدد الذرات

متعدد الذرات

أحادي الذرة

2ن

1ن

 .4اذكر مصادر المواد العضوٌة الطبٌعٌة وأعط مثاال لكل مصدر:

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................. -

1ن

 .5من بٌن الجزٌئات التالٌة ،حدد العضوٌة منها:

N2

HCN

CO2

CH3

O2

ُ .6تصنف المواد إلى ثالث مجموعات رئٌسٌة ......................... :و  ..............................و ..............................
 .7ماذا نقصد بـ " الذرة محايدة كهربائيا " ؟
..................................................................................................................................................
 .8ما الفرق بٌن أكسدة الحدٌد وأكسدة األلومنٌوم ؟
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

التمرٌن 1

5.0
1.0ن
5.0ن
5.0ن

8ن

انجشء  : Iدراست يحهىل كهىرور انهُذروجٍُ:
.2
أ-
ب-
.1
.3
أ-
ب-
ت-

ٌلعب محلول كلورور الهٌدروجٌن دورا هاما فً الصناعة ،كما ٌستعمل بكثرة فً المختبر وٌلزم أثناء استعماله اتخاذ
مجموعة من االحتٌاطات الوقائٌة لتجنب األخطار التً ٌتسبب فٌها.
نقٌس قٌمة  pHعٌنة من محلول لكلورور الهٌدروجٌن فنجد pH=1.3
ما هً الوسٌلة التً استعملت لقٌاس  pH؟ علل جوابك.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
فً محلول كلورور الهٌدروجٌن ثم حدد طبٌعته:
وعدد أٌونات
قارن عدد أٌونات
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
من الماء الخالص فنحصل على محلول .S1
من المحلول السابق إلى
نضٌف
حدد من بٌن القٌم التالٌة ) (9.1 – 1.9 – 1.3 – 7قٌمة  pHالمحلول  S1؟ علل جوابك.
..................................................................................................................................
ٌتفاعل الحدٌد مع محلول كلورور الهٌدروجٌن وتتحول خالل هذا التفاعل ذرات الحدٌد إلى أٌونات الحدٌد Fe2+ : II
عدد إلكترونات أٌون الحدٌد  IIهو  22إلكترونا ،حدد العدد الذري لذرة الحدٌد................................................... :
حدد شحنة نواة أٌون الحدٌد ....................................................................................................... :II
ماذا ٌحدث لذرات الحدٌد لتتحول إلى أٌون الحدٌد  II؟ ............................................................................

5.70ن

1ن

5.70
5.0ن
5.0ن
5.0ن

5.0ن

ث -احسب بداللة الشحنة االبتدائٌة  eثم بالكولوم الشحنة اإلجمالٌة ألٌون الحدٌد  .Fe2+نعطًe=1.6×10-19C :
...........................................................................................................................

انجشء  : IIدراست تأثُز انهىاء انزطب عهً فهش انحذَذ :
ًقىم بتثبيت قطعت هي صىف الحذيذ في قعر هخبار هذرج هولىء بالهىاء ثن ًٌكسه في حىض به هاء كوا تىضح التبياًت أسفله .بعذ
أسبىع تظهر هادة بٌيت اللىى علً صىف الحذيذ ويصعذ هستىي الواء داخل الوخبار الوذرج.
حاهل
صىف الحذيذ
هخبار هذرج
هىاء
هاء

تكىى هادة بٌيت

بعذ هرور اسبىع

 )1فسز سبب صعىد يستىي انًاء داخم انًخبار انًذرج............................................................................................. .
......................................................................................................................................................................
 )2يا اسى انًادة انبُُت انًتكىَت عهً صىف انحذَذ ؟ ...................................................................................................
اكتب صُغتها انكًُُائُت................................................................................................................................... .
 )3اكتب انًعادنت انكًُُائُت نهتفاعم انذٌ حذث (يتىاسَت)............................................................................................ .
.
 )4عهًا أٌ كتهت صىف انحذَذ انًثبت فٍ قعز انًخبار هٍ  ،78gتفاعهت يُها  35gفقط وتكىَت كتهت يٍ انصذأ
 )5احسب كتهت ثُائٍ األكسجٍُ انلاسو نحذوث هذا انتفاعم
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
التمرٌن 3

5.0ن
1ن
5.0ن
1ن
1ن
2ن

ٌوجد شجر المطاط بكثرة فً أحواض األمازون وفً البلدان األسٌوٌة ،عند قطع شجرة المطاطٌ ،نساب منها سائل لزج ٌسمى لبن
المطاط حٌث ٌستعمل فً إنتاج أحواق عجالت السٌارات ،وفً سنة 1909م تمكن (عن طرٌق تجارب) العالم الكٌمٌائً األلمانً
هوفمان من تطوٌر مادة مطاطٌة شبٌهة للتً ٌحتوي علٌها لبن شجرة المطاط.
5.20ن

 )2هل "لبن المطاط" مادة طبٌعٌة أم صناعٌة............................................................................................... :
 )1عند احتراق العجالت المطاطٌة ،تنتج غازات سامة وخطٌرة تتسبب فً ظاهرة االحتباس الحراري ،نذكر منها غاز ثنائً أكسٌد
...
الكربون وغاز ثنائً أوكسٌد الكبرٌت
أ .ما المقصود بظاهرة االحتباس الحراري؟ .............................................................................................
5.70ن
5.0 ..............................................................................................................................................ن
بٌ .عطً احتراق المواد العضوٌة ناتجٌن أساسٌٌن ،ما هما ؟ ..............................................................................
ج .اكتب معادلة احتراق المطاط:

1ن

5.70ن

............................................................................................................. .................................
د .حدد الذرات التً تدخل بالضرورة فً جزٌئة المطاط:
..............................................................................................................................................
ٌ )3عتقد بعض الناس أن حرق النفاٌات العضوٌة كالمطاط فً الطبٌعة هو السبٌل إلى التخلص منها .فهل تشاطرهم الرأي؟ ولماذا؟
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

5.70ن

