
  

 

 

 

 

 

 )ثمانية نقاط( التمرين األول                                                                         

 

 : ( 2) بالرائز املناسب له نوع كيميائين كل إربط بسهم بي .1

 7أصغر من  pHيعطي للمحلول قيمة                                                   IIأيون الحديد                                             

 يعطي راسب أخضر مع محلول الصودا                                                أيون الهيدروجين                                        

 إلى اللهب يحدث فرقعة عند تعرضه                                                  أيون الكلورور                                               

 يعطي راسب أبيض مع محلول نثرات الفضة                                      غاز ثنائي الهيدروجين                                    

 : (2إمأل الفراغ بما يناسب من الكلمات التالية ) .2

 الكربون  -مسامية  -أنيون -IIIأوكسيد الحديد -الهيدروجين -تكتسب -الصدأ -أيونا -تفاعل كيميائي - أكسدة                        

 .. يسمى  هذا  ...........................يتكون أساسا من .....................تسمى..............يؤثر الهواء الرطب على الحديد ليكون مادة 

 التفاعل ب............................الحديد.

 يسمى سالبا............................ تصير أكثر أو إلكترونا الذرة............................... عندما..................................... 

 ............................................... تتكون املادة العضوية باألساس من ذرتي ................................. و.................... 

 :  (2) ضع عالمة في الخانة املوافقة للجواب الصحيح .3

   أفضل طريقة ملعالجة النفايات الناتجة عن املواد املستعملة في حياتنا اليومية : 

فرزها و                                                      حرقها في الهواء                                                    طرحها في الطبيعة               

                             معالجتها

  4نقوم بتخفيف محلول مائي ذي =pH   فيأخذpH  : املحلول املحصل عليه 

                                  5    =pH          6                                 =pH     7.5                                    =pH    8                                               =pH 

Cu2+   ,  O2-  ,  H3O+  ,  SO4 :(2)صنف إلى أنيون أو كاتيون أحادي أو متعدد الذرة  .4
2-. 

 أنيون  كاتيون 

 متعدد الذرات أحادي الذرة متعدد الذرات أحادي الذرة

    

 )ثمانية نقاط(التمرين الثاني 

 : 13 هو األلومنيوملذرة  الذري  العدد علما أن,  سيارات...( ،واني األ مجموعة من األجسام ) األلومنيوم في صنع يستعمل الجزء األول=Z. 

 .............................................................................:...............................e (0,5 )ذرة األلومنيوم بداللة  إلكتروناتاحسب شحنة  .1

 ...............................................................................................: .....................e (0,5 )ذرة األلومنيوم بداللة  نواةاحسب شحنة  .2

 ......................................................................................................................................:..( 0,5)استنتج شحنة ذرة األلومنيوم  .3

           اإلمتحان املحلي للسنة الثالثة ثانوي إعدادي                       

                            ء و الكيمياءالفيزيامادة :                                                        

                                          (H 1 املدة الزمنية : ساعة واحدة )                     

 1املعامل : 

 

 

 

 

 

 
ة و التكوين المهنيالوطنيوزارة التربية   

 األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين

 كلميم سمارة / نيابة اسا الزاك

الرشيدية نيابة  

 ثانوية العيون اإلعدادية

  اإلعدادية ثانوية النصر  
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.............../ . 20النقطة املحصلة :  3/.........: . ................... القسم....................................................... اإلسم الكامل :  
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 صيغتها الكيميائية  الوقت عند تعرضه للهواء الرطبطبقة رمادية اللون مع مرور  ى األلومنيومتتكون عل.                       

 (2) وما هي معادلته؟ هذا التفاعل الذي نتجت عنه الطبقة الرمادية؟ اسمما  .4

: معادلته : ...................................................   التفاعل اسم                         

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

 التالية املائية املحاليل نعتبر   : الجزء الثاني : 

 A B C E املحلول املائي

 pH 2,3 9,4 4,2 13,6 قيمة

 

 (0,5) ....................................قاعدية هو ............ األكثر املحلول /         (0,5) .............هو ........................... حمضية األكثر املحلول  .5

  املحلول نصب كمية من   A  (H
+
+Cl

-
  وأيون  الهيدروجين ثنائي غاز فيتكون  الزنك مسحوق  من كميةاختبار يحتوي على  أنبوب في (

Zn )الزنك
2+ ) . 

 ...................................................................................................( : ..............1,5)هذا التفاعلل املبسطة املتوازنة  عادلةاملكتب أ .6

 ( للكشف عن أيون الزنك Zn
Na)املتكون في التجربة السابقة نضيف قطرات من محلول هيدروكسيد الصوديوم املركز  ( +2

+
+OH

-
) 

 . Zn(OH)2إلى محتوى األنبوب  فيتكون راسب صيغته الكيميائية 

       (0,5) إعط إسمه ............................................................./   (0,5).............. ........................إعط لون الراسب املتكون ............. .7

 (: .............................................................................................................1) املعبرة عن هذا الترسيباكتب املعادلة الكيميائية  .8

 نقاط( التمرين الثالث )أربعة

  خرج مجموعة من التالميذ في رحلة مدرسية، و بينما كانوا يتجولون في أحد املتنزهات وجدوا قارورة مغلقة مملوءة بسائل و تحمل 

 ، فاتفقوا على عدم تركها في الطبيعة.اللصيقة أسفله فقط 

 خطورة هذا السائل واالحتياط الواجب اتخاذه تجاهه، مدلول و ساعد هذه املجموعة من التالميذ على تحديد 

 

 

 

 املتواجد داخل القارورة ؟املائي ما إسم املحلول  .1

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

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

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

 

 اإلحتياطات الضرورية الالزم اتخادها ؟و  املحلول حدد مدلول و مخاطر  .2

 

 

 اإلحتياطات الضرورية مخاطرها مدلولها اللصيقة
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 بالتوفيق إنشاء هللا

 

Al2O3 
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