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االمتحان الموحد المحلً
 دورة ٌناٌر - 3102المادة :الفٌزٌاء و الكٌمٌاء مدة االنجاز :ساعة واحدة

االسم و النسب..............................................:

القسم............................ :

المعامل0 :
رقم االمتحان.................... :

التمرٌن األول

8ن
1ن

 .0صنف ما ٌلً إلى أجسام و مواد :البالستٌك متعدد االتٌلٌن ،األلمنٌوم ،طاولة ،الزجاج
األجسام
المواد
.3




اجب بصحٌح أو خطا مع تصحٌح اإلثباتات الخاطئة
تتمٌز الفلزات بموصلٌتها الجٌدة للتٌار الكهربائً و عدم موصلٌتها للحرارة
...................................................................................................................................
ٌتفاعل محلول هٌدروكسٌد الصودٌوم مع الحدٌد و ال ٌتفاعل مع الزنك
..................................................................................................................................
تدل العالمة التحذٌرٌة ( الشكل جانبه) المسجلة على قنٌنة أن المادة التً توجد فً القنٌنة مضرة بالبٌئة
..............................................................................................

 ال تتغٌر قٌمة pHعند تخفٌف محلول محاٌد
.............................................................................................................................
 .2صنف إلى أنٌون أو كاتٌون أحادي أو متعدد الذرة .Cu2+ , O2- , H3O+ , SO42- :
كاتٌون
أحادي الذرة

3ن

2ن

أنٌون
أحادي الذرة

متعدد الذرات

متعدد الذرات

 .4تتكون النفاٌات أساسا من مواد عضوٌة(ورق ،بالستٌك)...وٌتسبب احتراقها فً الهواء فً تلوت البٌئة.و للتعرف
على بعض نواتج هدا لالحتراق نعرض إناء زجاجٌا إلى دخان االحتراق فنالحظ تكون قطرات من الماء وحثالة
سوداء على الجوانب الداخلٌة لإلناء و عند إضافة ماء الجٌر إلٌه فان هدا األخٌر ٌتعكر .كما ٌنتج عن هدا االحتراق
غاز سام ٌمنع نقل الكرٌات الحمراء لثنائً األوكسجٌن إلى أعضاء الجسم .
أ -أعط األسماء و الصٌغ الكٌمٌائٌة لنواتج هدا االحتراق ؟
...................................................................................................................................
1ن
...........................................................................................................................
ب -استنتج أهم الذرات المكونة للمواد العضوٌة؟
..........................................................................................................................
1ن

التمرٌن 3

8ن

ٌلعب كلورور الهٌدروجٌن (حمض الكلورٌدرٌك) دورا هاما فً الصناعة ،كما ٌستعمل بكثرة فً المختبر و ٌلزم
.I
أثناء استعماله اتخاذ مجموعة من االحتٌاطات الوقائٌة لتجنب األخطار التً ٌتسبب فٌها.
 .0نقٌس قٌمة  pHعٌنة من محلول لكلورور الهٌدروجٌن فنجد pH=1.3
5.5ن
أ -ما هً الوسٌلة التً استعملت لقٌاس  pH؟علل جوابك؟
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ب -أعط الصٌغة الكٌمٌائٌة لمحلول لكلورور الهٌدروجٌن ؟ وحدد صنفه؟
57,5ن
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………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 .3نضٌف  20mLمن المحلول السابق إلى  180mLمن الماء فنحصل على محلول .S1
حدد من بٌن القٌم التالٌة ) (3.3 – 9.3 – 1قٌمة  pHالمحلول  S1؟ علل جوابك؟
..................................................................................................................................
 .2نضٌف إلى أنبوب اختبار ٌحتوي على صوف الحدٌد محلول حمض الكلورٌدرٌك.
أ -أنجز رسما توضح فٌه ما ٌمكن مالحظته من خالل هذه التجربة؟

ب-
.4
أ-
ب-
ت-
.II
.1
.2

اكتب المعادلة المبسطة للتفاعل الحاصل؟
......................................................................................................................
خالل تفاعل الحدٌد مع محلول حمض الكلورٌدرٌك ،فان ذرات الحدٌد تختفً وتتحول إلى اٌونات الحدٌدFe2+ : 3
هل ذرات الحدٌد فقدت أم اكتسبت الكترونات؟ ..............................................................
ما هو عدد االلكترونات المفقودة أو المكتسبة؟ ..................................................................
احسب بالكولوم الشحنة اإلجمالٌة الٌون الحدٌد Fe2+؟ نعطًe=1.6×10-19C :
...........................................................................................................................
ٌعتبر الحدٌد من بٌن المواد األكثر تواجدا فً حٌاتنا الٌومٌة إال أن استعماله تراجع بشكل كبٌر بسبب الصدأ.
ما هً أسباب تأكسد الحدٌد (تكون الصدأ) ؟
...............................................................................................................................
االلومنٌوم فلزهو االخر قابل للتأكسد ،و مع ذلك ٌحض بتفضٌل كبٌر على الحدٌد .وضح الفرق بٌن أكسدة الحدٌد و
أكسدة األلومنٌوم؟
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

التمرٌن2
أتناء مساعدتك ألستاذك فً ترتٌب المختبر ،وجدت  2قارورات بها محالٌل مائٌة و ال تحمل أي لصٌقة تعرٌفٌة .فطلب منك
األستاذ التمٌٌز بٌن هذه المحالٌل ووضع لصٌقات علٌها ،علما أن هذه المحالٌل هً :محلول حمض الكلورٌدرٌك ،كلورور
الصودٌوم ( )Na+ ; Cl-و كبرٌتات النحاس ( ) Cu2+ ; SO42-
اقترح بعض التجارب للتمٌٌز بٌن هذه المحالٌل( مبٌنا ذلك برسوم) ،وذلك باالعتماد على بعض من المعدات التجرٌبٌة التالٌة:
محلول نترات الفضة ( ، )Ag+ ; NO3-ورق  ، pHمحلول هٌدروكسٌد الصودٌوم ( ، )Na+ ; OH-أنابٌب اختبار  ،الماء
المقطر ،عود ثقاب
..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
....................................................................... ...................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................... ..........................................
.........................................................................................................................................
................................................................................................................. ......................
..........................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ...
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5.,5ن
1ن

1ن
5.5ن
5.5ن
1ن
1ن
1ن
4ن

