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   الـــفــیـزیــــاء و الكــیمــیاء:مـادة 

  .......................................................: االسم  الكامل -

  ................................................................... :القسم   -

    ................... ...................................:لرقم الترتیبي  ا-
 20: النقطة 

/...........................  

  )ط ـــقـــ ن8 ( األولوع ــــوضـــــ الم-  التنقیط
    

A - خطا تم صحح االتباتات الخاطئة أم اجب بصحیح .  

  .............................................................................................................................. يوثر الهواء الجاف على الحديد-1
  ............................................................................................................................... األزرق يتميز فلز النحاس بلونه -2
  ................................................................................................................  للتخلص من النفايات يجب فرزها و ردمها-3
  ........................................................................................ OH (eF( 2 هي lll الصيغة الكيميائية لهيدروكسيد الحديد -4
  ..............................................................................................................مادة  مختلفة من نفس الأجسام يمكن صنع -5
  ........................................................................................................... تؤثر عملية حرق النفايات على الصحة و البيئة-6
B- المناسب ضع مكان النقط االسم:  
   .مشحونة بكهرباء موجبة .................................. ومشحونة بكهرباء سالبة.........................................  تتكون الذرة من-

   اكترأو إلكترونا........................أو...............................من الذرات .............. ...............أو.............................  االيون هو-

  ............................................................... و انيونا ادا كان................................................ يسمى االيون كاتيونا ادا كان    

C- في صنع بخواص تلعب دورا ) الزجاج و الفلزات و البالستيك(  الثالثة للمواداألصناف صنف من يتميز كل
  .األجسام

  .بة ـــاســـنـــة المــانــفي الخ ) x( ة ـــــع عالمــ ضــ-
  غير منفذ للسوائل  موصل للكهرباء  موصل جيد للحرارة  قابل للتكسر  عازل كهربائيا  

             الزجاج-

             الفلز-

             البالستيك-

  
D -باسمھا  صیغة كیمیائیة  صل بسھم كل:  

   )    IC3   +   + 3eF -  (  -  محلول نترات الفضة                                   -                                        

    )OH    +    +aN -  (   -                         محلول الصودا                  -                                        

-   (    -         محلول حمض الكلوريدريك     -                                        
3ON   +   +gA(   

    )III                             -     )  - IC   +   +H  محلول كلورور الحديد -                                         

  )ط ــــــ نق8( ي ـــانـــــالثوع ــــــوضـــــــ الم-  
  A - یعطي الجدول التالي قیم HP بالنسبة للمحالیل التالیة :  

  
المحلول -

  المائي
  مشروب غازي  محلول الصودا  حمض الكلوریدریك  ماء جافیل  محلول ملح الطعام

  HP  07  10.2  01.8  09.4  02.6قیمة 
  



  ........................................................................................:  المحاليل معلال جوابك HPي الوسيلة المستعملة لقياس  ما ه-1

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

  .........................................................:  المحاليل المحايدة  -:      صنف المحاليل الى محاليل حمضية و محايدة و قاعدية -2

  ..................................................:المحاليل القاعدية – .....................................................................:  المحاليل الحمضية-

  ................................................................................................................... : ما هو المحلول اكثر حمضية معلال جوابك-3

  ......................................................................................................................: ماهو المحلول اقل قاعدية معلال جوابك-4

  .  اضفنا عینة من محلول ماء جافیل الى كاس بھ حجما من ماء مقطر - 5

  .........................................................................................................................: دورها ما اسم هده التقنية و ما-5-1   

           ............................. ...................................................................................................................................  
  ............................. : المحلول المحصل عليه HPقيمة   ) 10 .6-  4 -  8  -  2(   التالیة HP  حدد من بين قيم-5-2   

B- أرادت ھاجر التعرف على فلز  )X (  فقامت بالتجارب التالیة . مجھول :  

هدا الفلز ووضعته في انبوب اختبار ثم اضافت اليه محلول حمض الكلوريدريك اخدت عينة من مسحوق   : التجربة االولى- 

  : فالحظت 

   .كما يوضح الشكل جانبه غاز يحدت فرقعة عند تقريب لهب عود ثقاب فوران ثم انبعات -   
   )X( اختفاء مسحوق الفلز  -    

  روكسید الصودیوم الى محتوى االنبوب اضافت كمیة من محلول ھید : التجربة الثانیة - 

  .                             فالحظت تكون راسب ابیض ھالمي 

  …………………….……………………………:  ما اسم وصیغة الغاز الناتج عن ھدا التفاعل -1 

  ......................................................................:  على مادا یدل الراسب االبیض الھالمي -2 

  ........................................................................................................................................:  )X(  ما اسم و رمز الفلز -3 

  .......................................................................................................:  مع الحمض متوازنة  )X(  اكتب معادلة تفاعل الفلز -4 

  ................................................................... .................................: اكتب معادلة الترسیب الدي حدت في التجربة التانیة -5 

  
  )ط ــــقـــ ن4( ث ـــالــثـــوع الـــوضـــ الم-  
    

  یةــــفــاتـــة ھـمــــالـــــمك
اجرت معھا صدیقتھا مكالمة ھاتفیة استغرقت ) صوف الحدید (  باستعمال محلول منظف و قطیلة جیكس .خالل تنظیف اختك طنجرة  -

  بضع 

 فالحظ حدوت جیشان . و انتبھ اخوك الى الطنجرة . الى غسل یدھافاوقفت المكالمة و اسرعت . حیث احست اختك خاللھا بالم بیدھا  دقائق 

  .ھل سیحدت الشیئ نفسھ لقطیلة جیكس لو استعملت اختي محلول الصودا ؟ تدخلت لتوضیح االمر : تساءل قائال ثم 

   معلومات حول جیكس-2- وثیقة   معلومات حول المحلول المنظف-1-وثیقة

  :   یحتوي على الیونات التالیة                  مادة اكالة                  -
   ) l C - ( و   ) H +                       ( مادة مؤثرة حول االنسجة الحیة-
  HP  = 5 محلول ذي     -

   یتكون اساسا من الحدید-
   ذرات الحدید مرتبطة بشكل منتظم-
    mC/  g7.8 3:    الكتلة الحجمیة للحدید ھي -

  
   .لما الحظھ اخوك) بمعادلة كیمیائیة (  قدم تفسیرا مبررا -1 

   اجب عن تساؤل اخیك معلال جوابك -2 

  قدم احتیاطین لتفاذي االخطار التي تعزضت لھا اختك                      - 3  
  ) االجابة خلف الورقة  لھده الوضعیة  (                                                                                                 



 


