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التمرين األول  8( :نقط)
 )1امأل الفراغ بما يناسب من الكلمات التالية:
" الصدأ  ,مادة  ,الهواء الرطب  ,جسم
 2.5ن

,

أوكسيد الحديد III

"

 باب المؤسسة .......................يتكون من  .....................الحديد الذي يتأكسد بوجود  ..............................فيتحول إلى
مادة ......................المتكونة أساسا من . ......................................
 )2أجب بصحيح أو خطأ:

 0.5ن

أ)

 0.5ن

ب) الصيغة الكيميائية ألوكسيد األلومنيوم هي:

 0.5ن

ت) يتميز النحاس بكتلة حجمية أصغر من الكتلة الحجمية لأللومنيوم.

 0.5ن

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

يتميز البالستيك من نوع  PEبذوبانه في األسيتون.

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

,Al2O3

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

ث) الفلز الذي يتفاعل مع محلول هيدروكسيد الصوديوم بعد التسخين فقط هو الحديد.
 )3صل بخط كل أيون بنوعه :
 أنيبن متعدد الذرات

2-

O

 0.5ن
 0,5ن
 0.5ن

2-

 كاتيبن أحادي الذرة

 Cr2O7



 Cr3+

أنيبن أحادي الذرة

 )4ضع عالمة ( ×) أمام الجواب الصحيح:
 0.5ن
 0.5ن
 0.5ن
 0.5ن

أ) تتكــون الــذرة مــن نواة و :

أيونات

الكترونات

ب) جميع الــذرات:

موجبة الشحنة

محايدة كهربائيا

ت) نرمز لاللكترون بالرمز:

-

e

ث) ينتج أساسا عن احتراق مادة عضوية:

-e

غازثنائي أوكسيد الكربون فقط.

التمرين الثاني 8 ( :نقط) ( األجز

 Aو

B

و C

غاز ثنائي أوكسيد الكربون والماء
منفصلة)

 -Aيوجد أيون الحديد IIفي الخضاب الدموي الذي يلعب أهمية كبيرة في نقل غاز ثنائي األوكسيجين  O2من الرئتين إلى خاليا الجسم
و نقل ثنائي أوكسيد الكربون  CO2في المنحى المعاكس .نقصان هذا األيون في جسم اإلنسان يؤدي إلى فقر الدم.
العدد الذري لذرة الحديد هو . Z=26
0.5ن
0.5ن
0.5ن
0.5ن

 )1حدد عدد الكتربنات ذرة الحديد ........................................................
 )2حدد شحن نباة ذرة الحديد ..............................................................
 )3ينتج أيبن الحديد  IIعندما تفقد ذرة الحديد الكتربنين.
أ) اكتب رمز االيبن الناتج..................................
ب) حدد شحن هذا األيبن ةدالل الشحن االةتدائي ............................... e
................................................................................................... ...
ت) حدد شحن الكتربنات األيبن ةدالل الشحن االةتدائي ...................................................................... e

0.5ن

.......................................................................................................................................................
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 -Bنقيس  pHمجموعة من المحاليل المائية وندون النتائج ي الجدول أسفله :
المحلول المائي

A

B

C

D

قيمة pH

7

1

3

12

صنف المحلول

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

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

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

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

0.5ن

)1

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

1ن

)2

أتمم ملء الجدول أعاله محددا صنف كل محلول.

)3

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

)4

ماهي األيونات المتواجدة بوفرة في المحلول  D؟ ...........................................

)5

نضيف المحلول  Bإلى الماء الخالص ,هل ستتزايد أم ستتناقص قيمة  pHالمحلول بعد هذه العملية ؟

0.5ن
0.5ن

0.5ن

.........................................................
 -Cصب تلميذ قطرات من محلول حمض الكلوريدريك في انبوب اختبار به قليل من مسحوق الحديد ,فالحظ صعود فقاعات غازية و
اختفاء تدريجيا لفلز الحديد .

1ن
0.5ن

 )1صف الطريقة التي تمكن من إبراز الغاز الناتج ثم سمه و اكتب صيغته ......................................................................
........................................................................................................................................................................
 )2ماذا حدث لذرات الحديد المختفي؟ ............................................................................كيف يمكن ابراز ذلك؟ .................
........................................................................................................................................................................

1ن

)3اكتب المعادلة المختصرة للتفاعل الذي أنجزه التلميذ متوازنة ......................................................................................

التمرين الثالث 4( :نقط)
تستخدم اللبح اإللكتربني المطةبع في معظم األوجهزة الكهرةائي التوجاري بهي لبح مسطح يستعمل لتبصيل المركةات اإللكتربني
ةلحامها في ممرات مبصل  ،تكبن منقبش في رقاقات الصفائح النحاسي على ركيزة غير مبصل  .يستعمل لنقش هذه الرقاقات محلبل
أيبني حاث يؤدي إلى تآكل صفيح النحاس المبصل للكهرةاء بيترك فقط األوجزاء التي تمت تغطيتها مسةقا ةمادة تحبل دبن بصبل
المحلبل الى طةق النحاس لتشكل في ما ةعد ممرات التبصيل.
يعتقد عثمان أن المحلبل األيبني المستعمل هب محلبل حمض الكلبريدريك ,غير أن محمد يصر
على أنه محلبل اخر.
 )1هل فرضي عثمان صحيح أم خاطئ ؟ علل وجباةك........................................................
0.5ن .................................................................................................................
لمعرف المحلبل المستعمل في عملي النقش هذه ,اقتناه الصديقان بأذاةاه في الماء ثم أخذا منه عينتين:
 أضافا إلى العين األبلى قطرات من محلبل الصودا فتكبن راسب له لون الصدأ.
 أضافا إلى العين الثاني قطرات من محلبل نثرات الفضة فتكبن راسب أةيض يسبد تحت تأُثــير
الضبء.
1ن

 )2ما هي األيونات التي تم الكش

عنها في كل عينة ؟.

في العين األبلى ......................... ..............:في العين الثاني ........................................ :
 )3اكتب معادلة الترسيب الحاصل في كل عينة :
1ن
1ن

في العين األبلى........................................................:
في العين الثاني ......................................................... :
 )4استنتج صيغة المحلول المستعمل في عملية النقش واسمه ............................................................................

0.5ن

..........................................................................................................................................................
2/2

