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ألتمرين ألول
 -1أجب بصحيح أو خطأ على أإلثبأتأت ألتألية ؟
أ  -تتكون ألذرة من ألك ترون وأحد وعدد معين من ألنوية :
ب -تتكون ألمأدة ألعضوية أسأسأ من ذرأت ألكربون وذرأت ألهيدروجين :
 -2أتمم ألجدول بمأ ينأسب ؟

(  6نقط )
………………….
………………….

سلم
التنقيط :

/1

/3

 -3إذأ علمت أن ذرة ألصوديوم لمأ تتحول ألى أيون ألصوديوم تفقد ألك ترونأ وأحدأ .أتمم ألجدول ألتي بمأ ينأسب ؟

/2

نعطي :

 e = 1,6 . 10-19 Cألشحنة ألبتدأئية

ألتمرين ألثأني

(  4نقط )

أعطى قيأس  PHمحأليل مختلفة مستعملة في حيأتنأ أليومية ألنتأئج ألمدونة في ألجدول أسفله .

/2

-1حدد ألمحأليل ألحمضية من بين ألمحأليل ألسألفة ألذكر بوضع عالمة ) (Xفي ألجدول أعاله.
 -2حدد ألمحلول ألك ثر قأعدية من بين محأليل ألجدول أعاله ,وذلك بوضع ألعالمة). (O
 -3قمنأ بتخفيف أحد ألمحأليل أعاله قصد أستعمأله ,ولمأ قمنأ بقيأس  PHألمحلول ألنأتج وجدنأهأ . PH= 8
أ – حدد ألمحلول ألذي تم تخفيفه ……………………………………..……………………………………………………… .
ب -أعط قيمة  PHألمحلول ألذي أستعمل في عملية ألتخفيف ………………………………………………………………
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ألتمرين ألثألث

(  10نقط )

 -Iأشترى أب سيأرة ,وعند إدخألهأ ألى ألمرأب أحتك هيكلهأ مع ألبأب فأزيل جزء من صبأغتهأ ولمأ سقط عليهأ ألمطر
تكون مكأنه طبقة بنية أللون) ألصدأ (
 -1أعط أسم ألفلز ألمكون لهيكل ألسيأرة……..………………………..………………………………………………………:
 -2أعط خأصيتين فيزيأئيتين لهذأ ألفلز ……..………………………..………………………………………………………:
....................................................................................................................................................................................
……………………………………...……………………………………………………………………………………………..

 -3حدد ألعأملين ألسأسين أللذين يسأعدأن على تكون ألصدأ .
............................................................................................................................................................................
……………………..…………………………………………………………………………………………..………………….

 -4إذأ علمت أن ألصيغة ألكيميأئية للصدأ هي  ، Fe2O3أك تب ووأز ن ألمعأدلة ألتي تعبر عن تكون ألصدأ .
……………………………… ...........................................................................................................................................

 -IIكأن في ألمرأب مجموعة من ألقنينأت ألبالستيكية ,فأرأد ألب ألتخلص منهأ ,فقأم بحرقهأ أمأم ألمرأب.
 -1حدد خطورة ألحترأق غير ألكأمل للبالستيك……………………………….......................……..………………………..
....... ...........................................................................................................................................................................
....... ...........................................................................................................................................................................

/1
/1

/1
/1
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 -2إن ألتلوث كظأهرة ليست محلية بل أصبحت إشكألية عألمية ينبغي معألجتهأ,أقترح بعض أإلجرأءأت للتقليل من
خطورة ألموأد ألمستعملة………………………………………………………………………………………………………….:
................................................................................................................................................................................
....... ...........................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 -IIIعندمأ نضيف كمية من محلول حمض ألكلوريدريك ألى ألفلز ألمكون لهيكل ألسيأرة ,تتصأعد فقأعأت غأزية
عديمة أللون مع تكون محلول أخضر فأتح أللون.
 - 1أعط أسم وألصيغة ألكيميأئية للغأز ألنأتج...................................................................................................:
-2أعط ألمعأدلة ألكيميأئية للتفأعل بين حمض ألكلوريدريك و ألفلز ألمكون لهيكل ألسيأرة.

/1

/1
/1

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

 -3إذأ علمت أن أيون ألحديد  IIهو ألذي يعطي للمحلول أللون ألخضر ألفأتح  ,أقترح تجربة تمكن من ألكشف عن
هذأ أليون ……………………………………………………..……………………………………………………………..…….:
..................................................................................................................................................................................
....... ..........................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
....... ..........................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 -4أك تب ألمعأدلة ألكيميأئية متوأ زنة للتفأعل ألكيميأئي ألدي حدث خالل عملية ألكشف
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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