اإلسم الكامل ..............................:
3/........
القسم :
الــــــرقم ........... :

االمتحان المحلي الموحد
دورة يناير 2017
ثانوية موالي الطاهر بن عبد الكريم

المادة :الفيـــــــزياء والكيميـــــــاء
مدة اإلنجاز :ســــــاعة واحـــــــدة
المعــــــامل1 :

المعينات المسموح بها للمترشح(ة)  :آلة حاسبة غير قابلة للبرمجة ـ أدوات الكتابة والرسم

التمرين األول  8 (:نقط )
 )1أصل بخط كل مادة بالخاصية المناسبة لها  1,5 ( :ن )
 فلـــــز لـونه أحمـــــر
 ينجــذب إلى مغنطيس
 أخـــف الفـلـــــــــزات

الحــــــــديــد 
النحــــــــاس 
األلــومنيـــو 

 )2أمأل الفراغ بما يناسب  2 ( :ن )
 تتكون المواد العضوية أساسا من ذرات  ...........................................وذرات ...........................................
 تتكون الذرة من نواة مشحونة بكهرباء  .........................وإلكترونات مشحونة بكهرباء ............................

 )3اجب بصحيح أو خطأ  1,5 ( :ن )
 األلــــومين طبقــــــة غيــــــر منفــــذة للـــــهـــواء :

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

 يــــؤثر محلـــــول كلـــــورور الهيـــــدروجيـــــــن عـــلى النحــــــــاس :

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

 تنقــص قيمـــة  pHالمحلول ذي الصيغة )  ( K+ + OH-بعد تخفيفـه :

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

 )4ضع عالمة  xفي خانة الجواب الصحيح  3 ( :ن )
أ -عند تفاعل محلول هيدروكسيد الصوديو مع فلــــز األلـــومنيو  ،يتصاعد غاز :
O2

CO2

H2

ب -األيون الكاشف عن الكاتيونات الفلزية هو :
H+

OH-

Ag+

ت -يدل تكون الراسب األزرق عند إضافة محلول الصودا لمحلول مائي على وجود أيونات:
Cu2+

Fe3+

Zn2+

التمرين الثاني  8 ( :نقط )
الجزء األول  2,5 ( :ن )
يعتبر عنصر الحديد أكثر المغذيات االساسية المهمة ألنشطتنا اليومية حيث يساهم في إنتاج األنزيمات وكريات الد
الحمراء )  ( Hémoglobineومن أهم مصادره العدس  ،االسماك  ،اللفت  ،القرنيط والفواكه الجافة ...ويسبب
نقصه عدة أمراض منها فقــر الــــــد ...
تحتوي ذرة الحديد  Feعلى  26إلكترون وتتحول إلى أيون بعد فقدانها إللكترونين.
 )1حدد عدد إلكترونات األيون الناتج ؟ ( 1ن ) ..............................................................................................:
 )2أكتب رمز وإسم األيون الناتج ؟

( 1ن )  :الرمز  ، ...........اسم األيون................................................ :

 )3أحسب شحنة األيون الناتج بداللة الكولو ( )C؟ ( نعطي  0,5 ( : ) e= 1,6×10-19Cن )

...................:

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

الجزء الثاني  5,5 ( :ن )
نعطي فيما يلي بعض المحاليل المائية وقيم  pHالموافقة لها.
المحلول

 : Aالخل

:Bعصير الليمون

 :Cماء جافيل

 :Dمحلول ملح الطعا

pH

3,1

2,5

9,3

7

 )1صنف المحاليل أعاله ؟ (  2ن )
 المحاليل الحمضية .:

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

 المحاليل القاعدية :

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

المحاليل المحايدة :

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



 )2نخفف المحلول  Aبإضافته إلى الماء الخالص ،كيف ستتغير قيمة  pHالمحلول المخفف؟علل جوابك(  1,5ن):
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

 )3نضع مسمارا من حديد في أنبوب اختبار يحتوي على كمية من المحلول : D
أ-

ماذا سيحدث للمسمار بعد مرور عدة أيا ؟ (  0,5ن) ............................................................................:
............................................................................................................................................................

ب -اقترح طريقة لحماية الحديد من التآكل ؟ ( 0,5ن ).............................................................................. :
...........................................................................................................................................................
ت -أكتب معادلة التفاعل الحاصل متوازنة ؟ ( 1ن ) ................................................................................ :

التمرين الثالث (  4نقط )
» ثنـــائي الهيدروجيـــن هو غـــاز أقل كثافة من الهواء وسريع االشتعــال وليس له لون وال رائحـــة
 ،كمــــا أنـــــه غاز غير سا  .ويستخــــد في عدد كبير من الصناعـــــــات الكيميــــائية والنفطيــــة
والهــــدرجة المستعملــــة فــــــــــي الصناعة الغدائية« ...
أراد أحمد تحضير قليل من غاز ثنائي الهيدروجين أما زمالئه ليبين لهم طريقة الكشف عنه ،فتدخلت
لتقديم المساعدة:
 )1اقترح المواد والمعدات الالزمة لتحضير هذا الغاز؟ 1,5 ( :ن ) ................................................................... :
...................................................................................................................................................................

 )2بين طريقة الكشف عن غاز ثنائي الهيدروجين ،مع كتابة المعادلة المختصرة للتفاعل الحاصل؟ 2 (:ن )
طريقة الكشف......................................................................................................................................:
............................................................................................................................................................
المعادلة المختصرة..............................................................................................................................:

 )3بين االحتياطات التي يتم اتخاذها أثناء تعليب المواد الغذائية ( كمركز الطماطم والمشروبات الغازية  ) ...فــــي
علب فلزية للحفاظ على الصحة ؟ (  0,5ن ) ............................................................................................ :
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

