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مادة  :العلوم الفيزيائية
األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
لجهة الغرب الشراردة بني احسن
نيابة :القنيطرة

المعامل

1

مدة االنجاز

ساعة
واحدة

النقطة
االسم الكامل ............................ :القسم3/ ... :
رقم االمتحان .............. :الرقم الترتيبي في القسم......... :

الثانوية اإلعدادية :معاذ بن جبل

الموضوع

سوق أربعاء الغرب

(تحرر األوجبة على هذه البرق )

20

التمرين األول  8( :نقط)
 )1أجب بصحيح أو خطأ :
0.5ن

أ  -الجسم هو الذي يكون المادة

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

 0.5ن

ب -يتميز البالستيك من نوع  PSبذوبانه في األسيتون

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

 0.5ن

ج -تتكون الذرة من نواة والكترونات و فراغ

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

 0.5ن

د -الفلز الذي ال يتفاعل مع حمض الكلوريدريك و ال مع الصودا هو الزنك



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

 )2ضع دائرة حول الجواب الصحيح :
0.5ن

أ) يتميز النحاس ب:

 0.5ن

ب) الصيغة الكيميائية ألوسسيد الحديد  IIIهي:

 0.5ن
 0.5ن

انجذابه نحو المغناطيس  /لونه األحمر االجوري.
Fe3O4 / Fe2O3

ج) ينتج عن أسسدة األلومنيوم في الهواء طبقة :

كتيمة /مسامية .

د) عند صب محلول الصودا على قطعة من األلومنيوم يتكون :

 )3صل بخط كل أيون بنوعه:

2ن

.

غاز ثنائي الهيدروجين  /غاز ثنائي االزوت.

 Cu2+

 أنيون متعدد الذرات

 O2-

 كاتيون أحادي الذرة

 SO42-

 أنيون أحادي الذرة

 H3O+

 كاتيون متعدد الذرات

 )4امأل الفراغ بما يناسب من الكلمات التالية:
"الفلزية ,العضوية ,جسم ,مادتي "
2ن



قلم الرصاص  .................يتكبن من  ................الرصاص ب الخشب ,ينتمي الرصاص إلى موجمبع المباد

 ........................ألنه مبصل للحرارة بالكهرةاء ,عكس الخشب الذي ينتمي إلى موجمبع المباد ......................لكبنه يحتبي
على ذرات الكرةبن بالهيدربوجين.
التمرين الثاني 8 ( :نقط) ( الجزءان  Aو  Bمنفصالن)

 -Aالكالسيبم  Caعنصر ضربري لةناء العظام بهب يبوجد في عدة أغذي كالحليب بالسمك على شكل أيبن.
تتحبل ذرة الكالسيبم إلى أيبن ةفقدانها إللكتربنين ,بتتميز ةعدد ذري .Z= 20
 )1حدد شحنة ذرة الكالسيوم .........................................................
0.5ن
0.5ن
0.5ن
0.5ن

 )2حدد شحنة نواة ذرة الكالسيوم بداللة الشحنة االبتدائية ............................................................
 )3اكتب رمز أيون الكالسيوم ...................................
 )4حدد شحنة الكترونات أيون الكالسيوم بداللة الشحنة االبتدائية......................................................................
....................................................................................................
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 -Bحضر أستاذ ست محاليل مائي بقام ةقياس قيم  pHكل محلبل بدبنها في الوجدبل التالي:
اسم المحلول

الصودا

ماء الجير

الماء الخالص

حمض
الكلوريدريك

خل

محلول
ملح الطعام

قيمة pH

12.8

10.4

7

1.8

5.3

7

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

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

صنف المحلول

0.5ن
1.5ن

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

)1

س ّم الوسيلة المستعملة لقياس  pHهذه المحاليل معلال جوابك ........................................................

)2

أتمم ملء الجدول أعاله محددا صنف كل محلول.

 )3عين:
0.5ن

 المحلول األكثر حمضية..................................................:

0.5ن

 المحلول األكثر قاعدية..................................................:
 )4أضاف األستاذ محلبل الصبدا إلى الماء الخالص.
أ -س ّم هذه العمل ّية....................................

0.5ن
0.5ن

ب -هل ستتزايد أم ستتناقص قيمة  pHالمحلول بعد هذه العملية؟
..........................................
)5

صب األستاذ قليال من محلبل حمض الكلوريدريك في أنةبب اختةار يحتبي على

الزنك ب قرب اللهب من فبهته كما تبضح التبيانة جانبه :
0.5ن

أ-

0.5ن

ب -ما هو األيون الناتج ؟ ...............................................

1ن

سم الغاز الناتج واكتب صيغته...................................................... :

ت -اكتب المعادلة المختصرة للتفاعل الذي أنجزه األستاذ متوازنة:

محلول حمض الكلووريدريك

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

التمرين الثالث 4( :نقط)
المغذيات الدقيق هي أدبي تحتبي على أيبنات ,تبصف لتعبيض النقص في وجسم المريض.
بصف الطةيب لسلمى هذه المغذيات على شكل أقراص صالح للشرب ,بنسيت إخةاره أنها تعاني من
حساسي توجاه الحديد ب الكلبربر ,بأرادت معرف إذا ما كان يمكنها تنابل هذه األدبي دبن آثار وجانةي .
فأخذت قرصا بأذاةته في الماء ,ثم أخذت منه عينتين:
 أضافت إلى العين األبلى قطرات من محلبل الصودا فتكبن راسب أخضر.
 بأضافت إلى العين الثاني قطرات من محلبل نثرات الفضة فتكبن راسب أبيض يسود تحت تأثير الضوء.
1ن

 )1ما هي األيونات التي تم الكشف عنها؟ .............................................................
 )2اكتب معادلة الترسيب الحاصل في كل عينة:

1ن
1ن
1ن

 في العينة األولى.......................................................................................... :
 في العينة الثانية.......................................................................................... :
 )3حدد معلال جوابك هل يمكن لسلمى تناول هذه األقراص دون آثار جانبية؟.
............................................................................
............................................................................
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الزنك

