لقد تم تحميل هذا الملف من مدونة :

و للمزيد من الكتب و الدروس و الملفات المجانية  ..أدعوك لزيارة المدونة
على الرابط :

يمكنك التوصل بجديد المدونة من خالل القائمة البريدية  ..أو عن طريق الصفحات
اإلجتماعية :

أمتنى أن تنال الدونة إعجابك  ..وال تنسى أن تترك بصمتك  ..و تساهم في تقدم و
تطور المحتوى العربي و التربوي عل النت !! ..
و السالم عليكم و رحمة اهلل .

1
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االمتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك اإلعدادي

التنقيط

تحترق قطعة البالستيك في هواء كافي بلهب أخضر.
 .1ما نوع احتراق القطعة البالستيكية ؟ معلال جوابك ؟
 .2اذكر ناتجا هذا االحتراق ؟
 .3ينتج عن هذا االحتراق أيضا غاز كلورور الهيدروجين.
 .1.3أكتب صيغة هذا الغاز ؟
 .2.3ما هو تأثيره على الصحة اإلنسان ؟
 .3.3استنتج نوع البالستيك المستعمل في هذا االحتراق ؟ معلال جوابك ؟
 .4يشكل احتراق المواد في الطبيعة خطرا على البيئة .بين طبيعة هذا الخطر باعتماد أمثلة ،و اقترح حلول للتخلص من
هذه المواد دون تلوث البيئة ؟

العدد الذري لعنصر األلومنيوم هو  Z =13و نرمز إليه . Al
 .1ما هو عدد إلكترونات ذرة األلومنيوم ؟
 .2أحسب شحنة إلكترونات ذرة األلومنيوم بداللة الشحنة االبتدائية ؟
 .3أحسب شحنة نواة ذرة األلومنيوم بداللة الشحنة االبتدائية ؟
 .4تصبح ذرة األلومنيوم أيونا عندما تفقد ثالث إلكترونات.
 .1.4ما شحنة أيون األلومنيوم ؟
 .2.4أكتب رمز هذا األيون ؟
 .5أكتب معادلة تفاعل محلول حمض الكلوريدريك مع األلومنيوم ؟
نقوم بقياس  pHمحاليل مختلفة و التي نتعامل معها في حياتنا اليومية ،و ندون هذه القياسات في الجدول التالي:
المحلول
قيمة pH

الخل
3.1

الحليب
5.5

الماء الخالص
0.7

ماء البحر
5.5

الدم
0.5

ماء جافيل
17.2

حمض الكلوريدريك
2.1

رتب المحاليل الحمضية حسب تزايد الحمضية ،ثم رتب المحاليل القاعدية حسب تناقص القاعدية ،معلال جوابك ؟
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التنقيط

 .1نوع احتراق القطعة البالستيكية هو احتراق كامل ألن ثنائي األوكسجين يوجد بوفرة.
 .2ناتجا هذا االحتراق هما الماء و ثنائي أوكسيد الكربون.
 .3ينتج عن هذا االحتراق أيضا غاز كلورور الهيدروجين.
 .1.3صيغة هذا الغاز هي . HCl
 .2.3تأثيره على الصحة اإلنسان  :أنه غاز خانق و سام .
 .3.3نوع البالستيك المستعمل في هذا االحتراق هو  ، PVCالن من بين مكوناته ذرات الكلور . Cl
 .4طبيعة هذا الخطر  :انبعاث الغازات السامة الناتجة عن هذا االحتراق ،مثل غاز ثنائي أكسيد الكربون فازدياد نسبة
وجوده في الغالف الجوي يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة المتوسطة لألرض ،و تعرف هذه الظاهرة باالحتباس الحراري.
و غاز أوكسيد الكبريت ( ،)SO2وهو غاز يهاجم الجهاز التنفسي لإلنسان متسببا في االختناق و هو أحد مسببات
ظاهرة األمطار الحمضية.
حلول للتخلص من هذه المواد دون تلوث البيئة ،مثل إعادة تصنيع المواد العضوية الموجودة في النفايات من شأنه
التخفيف من ظاهرة االحتباس الحراري و تجنب حرق المواد العضوية في الطبيعة ،نظرا لخطورته على الصحة و البيئة.
العدد الذري لعنصر األلومنيوم هو  Z =13و نرمز إليه . Al
 .1عدد إلكترونات ذرة األلومنيوم هو  13إلكترون.
 .2شحنة إلكترونات ذرة األلومنيوم بداللة الشحنة االبتدائية هي . q = -13e
 .3شحنة نواة ذرة األلومنيوم بداللة الشحنة االبتدائية هي . q' = +13e
 .4تصبح ذرة األلومنيوم أيونا عندما تفقد ثالث إلكترونات.
 .1.4شحنة أيون األلومنيوم هي . q'' = +3e
 .2.4رمز هذا األيون هو . Al3+
 .5معادلة تفاعل محلول حمض الكلوريدريك مع األلومنيوم هي :

2Al3+ + 3H2

2Al + 6H+

ترتب المحاليل الحمضية حسب تزايد الحمضية ،ثم رتب المحاليل القاعدية حسب تناقص القاعدية :
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االمتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك اإلعدادي

التنقيط

تنبيه  :تتم اإلجابة عن أسئلة التمرين األول مباشرة على هذه الصفحة ،التي يجب إرجاعها مع ورقة التحرير.

5.1
5.1
5.1
5.1
5
5
2
5

5.1
5.1

5
5
5
2
5

أجب عن أسئلة هذا التمرين في المكان المخصص لذلك ،أو امأل الفراغ بما يناسب :
 .1تصنف معظم المواد المستعملة في حياتنا اليومية إلى ثالث مجموعات هي :
..................................................................................................
 .2حدد مكونات الذرة.
..................................................................................................
 .3يتأكسد فلز  ....................في الهواء الرطب ،وينتج عنه تكون الصدأ.
 .4عندما يحترق مسحوق األلومنيوم في ثنائي األوكسجين ينتج أوكسيد فلزي اسمه ..........................
 .5تتكون جزيئات المواد العضوية أساسا من ............................................................
 .5حدد وسيلتين تُعتمدان لقياس  pHالمحاليل المائية :
..................................................................................................
 .0أكتب المعادلة الحصيلة لتفاعل الزنك مع محلول مائي لحمض الكلوريدريك :
..................................................................................................
 .5حدد كيف يمكن الكشف عن وجود ايونات الحديد  IIIفي محلول مائي :
..................................................................................................
..................................................................................................
 .1ينتمي األلومنيوم إلى مجموعة المواد الفلزية .يرمز لذرته بالصيغة  ، Alعددها الذري هو . Z=13
.1.1حدد عدد إلكترونات ذرة األلومنيوم.
.2.1عندما تفتقد ذرة األلومنيوم ثالث إلكترونات  ،تتحول إلى أيون.
-19
أكتب رمز هذا األيون  ،وحدد اسمه وشحنته بالكولوم .نعطي e = 1,6.10 C :
 .2بوجود الهواء ،تتكون فوق األواني المصنوعة من األلومنيوم طبقة رقيقة من األلومين.
.1.2اكتب المعادلة الكيميائية الموافقة لتكون األلومين.
.2.2حدد إحدى مميزات طبقة األلومين.
 .3نحضر بالمختبر محلوال مائيا مركزا لحمض الكلوريدريك ).(S
.1.3حدد ،معلال جوابك ،قيمة  pHالمحلول) (Sمن بين القيم التالية .4 -2 - 5 -0 - 5 -12 :
.2.3في أنبوب اختبار ،يحتوي على عينة من المحلول الحمضي ) ، (Sنضع قطعة صغيرة من األلومنيوم.
صف ما يحدث بداخل األنبوب ،واكتب المعادلة الحصيلة للتفاعل الناتج.
.3.3اقترح تجربة تمكن من الكشف عن األيون الموجب الناتج عن التفاعل السابق.
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خالل عطلة صيفية توجهت مع أسرتك إلحدى الغابات .هناك أثار انتباه أخيك وجود مكان مخصص إلحراق
العجالت المطاطية ،وسط األشجار وقرب تجمع سكني فتبادرت إلى ذهنه مجموعة من األسئلة من قبيل :
 ما طبيعة مادة المطاط ؟ ما هي األضرار التي يمكن أن تتسبب فيها عملية اإلحراق تلك ؟معطيات :
وثيقة  : 2معطيات حول المطاط

وثيقة  : 1صورة لمكان احراق العجالت المطاطية

 الصيغة الكيميائية للمطاط هي (C5H8)nحيث  nعدد صحيح.
 -تدخل ذرات الكبريت في صنع العجالت المطاطية

األسئلة :
2

.1أجب عن تساؤلي أخيك مستعينا بما ورد بالوثيقتين.

5

.2اقترح تجربة تبين من خاللها ألخيك بأن المطاط مادة عضوية.

5

.3حدد أين يكمن خطر االحتراق غير الكامل للعجالت المطاطية.
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التنقيط

5.1
5.1
5.1
5.1
5
5
2

أجب عن أسئلة هذا التمرين في المكان المخصص لذلك ،أو امأل الفراغ بما يناسب :
 .1تصنف معظم المواد المستعملة في حياتنا اليومية إلى ثالث مجموعات هي :
الزجاج – الفلزات – المواد العضوية
 .2حدد مكونات الذرة.
تتكون الذرة من نواة وإلكترونات.
 .3يتأكسد فلز الحديد في الهواء الرطب ،وينتج عنه تكون الصدأ.
 .4عندما يحترق مسحوق األلومنيوم في ثنائي األوكسجين ينتج أوكسيد فلزي اسمه أوكسيد األلومنيوم.
 .5تتكون جزيئات المواد العضوية أساسا من ذرات الكربون وذرات الهيدروجين.
 .5حدد وسيلتين تُعتمدان لقياس  pHالمحاليل المائية  :ورق  – pHوجهاز  pHمتر
 .0أكتب المعادلة الحصيلة لتفاعل الزنك مع محلول مائي لحمض الكلوريدريك :
) H2 + (Zn2+ + 2Cl-

5

)Zn + 2(H+ + Cl-

 .5حدد كيف يمكن الكشف عن وجود ايونات الحديد  IIIفي محلول مائي :
يمكن الكشف عن وجود أيونات الحديد  IIIفي محلول مائي بإضافة كمية من محلول الصودا  ،فيتكون راسب
ذو لون بني يشبه لون الصدأ.
.1
.1.1عدد إلكترونات ذرة األلومنيوم.
العدد الذري  Zيمثل عدد الشحنات الموجبة للنواة  ،و بالتالي فعدد إلكترونات ذرة األلومنيوم هو  13إلكترون.
.2.1
رمز األيون  ،واسمه وشحنته بالكولوم .نعطي :
-19
-19
رمز األيون  - Al3+ :اسمه  :أيون األلومنيوم  -شحنته q=+3x1,6x10 C=4,8x10 C:

5.1
5.1

.2
5
5

5
2

.1.2المعادلة الكيميائية الموافقة لتكون األلومين.
4 Al + 3 O2
2 Al2O3
.2.2مميزات طبقة األلومين.
طبقة كتيمة غير منفذة للهواء والماء تتكون على األلومنيوم لذا فهي تحمي فلز األلومنيوم من استمرار التآكل.
.3
.1.3تحديد قيمة  pHالمحلول ): (S
بما أن المحلول حمضي فالقيمة التي يأخذ أصغر من  ،0وحيث ان المحلول مركزا فالقيمة هي .pH=2
 .2.3سوف يتم تفاعل كيميائي بين القطعة (األلومنيوم) والمحلول الحمضي ) (Sمما يؤدي إلى اختفاءها
وتصاعد غاز (ثنائي الهيدروجين) يحدث فرقعة عند تقريب عود الثقاب من فوهة األنبوب وفق المعادلة التالية :
2 ( Al3+ + 3 Cl- ) + 3 H2

5

)2 Al + 6 (H+ + Cl-

 .3.3نضيف إلى األنبوب قطرات من محلول الصودا فيتكون راسب أبيض يدل على وجود أيونات Al3+
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2

5

5

.1
 المطاط مادة عضوية ألنها تتكون من ذرات الكربون وذرات الهيدروجين. يرافق إحراق العجالت أضرار تصيب صحة اإلنسان (اضطرابات في التنفس) وتهدد سالمة البيئة..2
نقوم بحرق قطعة من المطاط تحت قمع متصل بقارورة بها ماء الجير فنالحظ تكون فوار على الجوانب الداخلية
للقمع (الماء) وتعكر ماء الجير دليل على وجود ثنائي أوكسيد الكربون.
وبالتالي تدل نواتج هذا التفاعل على وجود ذرات الكربون وذرات الهيدروجين
.3
يكمن الخطر في تكون أحادي اكسيد الكربون ألنه غاز سام .
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االمتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك اإلعدادي

التنقيط

1
0.5
4.5

.1ماهو األيون ؟ وأذكر صنفي األيونات.
.2ماهي الشحنة االبتدائية ؟
.3أمأل الجدول التالي :
الذرة
Zn

العدد الذري شحنة إلكترونات الذرة
30

Cl
H
2

1.5
2
3
1
1

1

3

+2e
-17e

1

رمز األيون الناتج

شحنة األيون

شحنة نواة األيون

-e
+e

رمز الشحنة االبتدائية هو e :
.4أذكر المجموعات الرئيسية للمواد ،ثم أعطي خاصيتين فيزيائيتين لكل مجموعة.
لنعتبر المحاليل المائية الثالثة التالية :
 محلول حمض كلورور الهيدروجين  ،ذي قيمة pH=2 محلول هيدروكسيد الصوديوم  ،ذي قيمة pH=11 محلول كلورور الصوديوم  ،ذي قيمة pH=7.1صنف هذه المحاليل.
.2قارن تراكيز أيونات الهيدروجين وأيونات الهيدروكسيد في كل محلول.
.3أعط الصيغ األيونية لهذه المحاليل المائية األيونية.
2+
.4نضيف محلول هيدروكسيد الصوديوم إلى محلول يحتوي على أيونات  ، Feفنحصل على راسب أخضر.
.1.4ما اسم هذا الجسم الناتج ؟
.2.4اكتب المعادلة الكيميائية لهذا التفاعل.
البالستيك مادة عضوية قابلة لالحتراق في الهواء ،كما أن أنواع البالستيك ينتج عن احتراقها غازات سامة
وخطيرة على الصحة والبيئة.
أذكر نواتج االحتراق غير الكامل للبالستيك متعدد اإلتيلين ،ثم بين طبيعة الخطر الذي يشكله احتراق هذه المواد على
البيئة.
إن التلوث ليست مشكلة محلية بل أضحت مشكلة عالمية ينبغي معالجتها على هذا األساس .اقترح بعض اإلجراءات
للتقليل من خطورة المواد المستعملة في الحياة اليومية.
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التنقيط

1

.1

0.5

.2

4.5

.3

األيون هو ذرة أو مجموعة من الذرات اكتسبت أو فقدت بعض اإللكترونات.
صنفي األيون هما :كاتيون إذا فقد بعض اإللكترونات و أنيون إذا اكتسب بعض اإللكترونات.
الشحنة االبتدائية هي أصغر كمية كهربائية ،توجد بنواة الذرة ،نرمز لها ب  eو وحدتها هي كولوم ،C
بحيث e =1,6.10-19 C
الذرة

2

رمز األيون الناتج

شحنة األيون

شحنة نواة األيون

العدد الذري شحنة إلكترونات الذرة

Zn

30

-30e

Zn2+

+2e

+30e

Cl

17

-17e

Cl-

-e

+17e

H

1

-e

H+

+e

+e

رمز الشحنة االبتدائية هو e :
.4
الزجـــاج :ال يقاوم الصدمات  -شفاف يسمح بمرور الضوء(األغلبية).
البالستيك :غير منفذ للسوائل  -يقاوم الصدمات (األغلبية).
الفـــلزات :التوصيل الحراري  -التوصيل الكهربائي.

1.5

.1تصنيف المحاليل :
 محلول حمض كلورور الهيدروجين محلول حمضي. محلول هيدروكسيد الصوديوم محلول قاعدي. -محلول كلورور الصوديوم محلول محايد.

2

.2مقارنة تراكيز أيونات الهيدروجين وأيونات الهيدروكسيد في كل محلول.
 في محلول حمض كلورور الهيدروجين تركيز أيونات الهيدروجين أكبر من تركيز أيونات الهيدروكسيد. في محلول هيدروكسيد الصوديوم تركيز أيونات الهيدروجين أصغر من تركيز أيونات الهيدروكسيد. -في محلول كلورور الصوديوم تركيز أيونات الهيدروجين يساوي تركيز أيونات الهيدروكسيد.

3

.3
 صيغة محلول حمض كلورور الهيدروجين هي ) .( H+ + Cl- صيغة محلول هيدروكسيد الصوديوم هي ) .( Na+ + OH- -صيغة محلول كلورور الصوديوم هي ) .( Na+ + Cl-
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.4
1

 .1.4اسم هذا الجسم الناتج  :هيدروكسيد الحديد .

1

 .2.4المعادلة الكيميائية لهذا التفاعل :
Fe(OH)2

1

Fe2+ + 2OH-

نواتج االحتراق غير الكامل للبالستيك متعدد اإلتيلين ،وطبيعة الخطر الذي يشكله احتراق هذه المواد على البيئة :
في حالة احتراق البالستيك في وسط ال يتوفر على غاز ثنائي األكسجين بوفرة (احتراق غير كامل) ،ينبعث
باإلضافة إلى غاز ثنائي أوكسيد الكربون و الماء ،غاز أحادي أوكسيد الكربون و دخان أسود الذي يدل على
تكون الكربون و مواد أخرى.
األخطار التي يشكله احتراق هذه المواد على البيئة ،مثل :ثلوث الهواء  -االحتباس الحراري .... -

3

بعض اإلجراءات للتقليل من خطورة المواد المستعملة في الحياة اليومية :
استعمال مواد ال تضر بالبيئة.
تشجيع الصناعات التي ال تضر بالبيئة.
توعية المواطنين بخطورة المواد المستعملة في الحياة اليومية.
إعادة تصنيع المواد القابلة إلعادة التصنيع.
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االمتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك اإلعدادي

التنقيط

1

.1اربط بسهم بين كل مادة وخواصها المناسبة لها :
الفلزات o
المواد الزجاجية o
المواد البالستيكية o

1

 oال تتحمل الصدمات
 oعازلة للتيار الكهربائي
 oموصالت جيدة للحرارة

.2امأل الفراغات بما يناسب :
تتكون الذرة من  ..............تحمل شحنة موجبة ،و  ................متشابهة تحمل شحنة ابتدائية سالبة.
.3اختر الجواب الصحيح :

1,5

.3.1نضيف الماء إلى محلول الصودا ذي  pH=12ونقيس  pHالمحلول المحصل عليه فنجد :
أpH=4 -
بpH=9,5 -
جpH=12 -
دpH=14 -

1,5

2.3األيون  OH-رائز الكشف عن :
أCu2+ -
بFe -
جCl- -

د-
1,5

Cu

.4أفضل طريقة للتخلص من النفايات الناتجة عن المواد المستعملة في الحياة اليومية هي :
أ -طرحها في الهواء الطلق.
ب -حرقها في الهواء الطلق.
ج -فرزها ومعالجتها.
د -وضعها في حفرة وردمها.
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1,5

.5تكون بخار الماء وثنائي أوكسيد الكربون أثناء احتراق مادة عضوية في الهواء ،يدل على أن هذه المادة العضوية
تحتوي على ذرات :
أ -األوكسجين والكلور.
ب -الكلور والهيدروجين.
ج -الكربون والهيدروجين.
د -الكربون والكلور.

يعتبر األلومينيوم  Alمن الفلزات األكثر استعماال في مجال التعليب ،وفي صناعة أواني الطبخ وأجنحة
الطائرات ...وعدده الذري هو .Z=13
1

.1حدد عدد إلكترونات ذرة األلومينيوم.

1

.2اكتب رمز األيون الناتج عن فقدان ذرة األلومينيوم  ، Alلثالثة إلكترونات.
.3نضيف كمية من محلول حمض الكلوريدريك إلى مسحوق األلومينيوم ،فيحدث بينهما تفاعل كيميائي ينتج عنه غاز ال
لون له ،ومحلول عديم اللون يحتوي على أيونات فلزية وأيونات الكلورور .Cl-

2

.1.3سم الغاز الناتج عن هذا التفاعل ،وبين كيف نكشف عنه.

2

.2.3عبر عن هذا التفاعل بمعادلة كيميائية.

2

.3.3اقترح رائزي الكشف عن األيونات التي يحتويها المحلول الناتج.

خرجت مجموعة من التالميذ في رحلة مدرسية ،وبينما كانوا يتجولون في أحد
المنتزهات وجدوا قارورة مغلقة مملوءة بسائل وتحمل فقط اللصيقة جانبه ،فاتفقوا
على عدم تركها في الطبيعة.
4

ساعد هذه المجموعة من التالميذ ،على تحديد خطورة هذا السائل واقترح كيفية
التخلص من هذه القارورة دون تلويث البيئة.
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التنقيط

1

.1

1

.2

الفلزات o
المواد الزجاجية o
المواد البالستيكية o

 oال تتحمل الصدمات
 oعازلة للتيار الكهربائي
 oموصالت جيدة للحرارة

تتكون الذرة من نواة تحمل شحنة موجبة ،و إلكترونات متشابهة تحمل شحنة ابتدائية سالبة.
.3
1,5

.3.1نضيف الماء إلى محلول الصودا ذي  pH=12ونقيس  pHالمحلول المحصل عليه فنجد :
أpH=4 -
بpH=9,5 -
جpH=12 -
دpH=14 -

1,5

.2.3األيون  OH-رائز الكشف عن :
أCu2+ -
بFe -
جCl- -

د-
1,5

Cu

.4أفضل طريقة للتخلص من النفايات الناتجة عن المواد المستعملة في الحياة اليومية هي :
أ -طرحها في الهواء الطلق.
ب -حرقها في الهواء الطلق.
ج -فرزها ومعالجتها.
د -وضعها في حفرة وردمها.

1,5

.5تكون بخار الماء وثنائي أوكسيد الكربون أثناء احتراق مادة عضوية في الهواء ،يدل على أن هذه المادة العضوية
تحتوي على ذرات :
أ -األوكسجين والكلور.
ب -الكلور والهيدروجين.
ج -الكربون والهيدروجين.
د -الكربون والكلور.
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1

.1عدد إلكترونات ذرة األلومينيوم.
بما أن  Z=13فإن الذرة تتوفر على  13شحنة كهربائية موجبة في النواة ،و بالتالي عدد إلكترونات ذرة األلومنيوم
هو  13إلكترون ،ألنها محايدة كهربائيا.

1

 .2رمز األيون الناتج عن فقدان ذرة األلومينيوم  Alلثالثة إلكترونات Al3+ :

2

.3
 .1.3الغاز الناتج عن هذا التفاعل ،وكيفية الكشف عنه :
غاز ثنائي الهيدروجين ،و يمكن الكشف عنه بحيث يحدث فرقعة عند تقريب اللهب منه.

2

 .2.3المعادلة الكيميائية :

2

.3.3

4

خطورة هذا السائل:

2Al3+ + 3H2

2Al + 6H+

رائز الكشف عن األيونات  Al3+بالصودا ،حيث نحصل على راسب أبيض لهيدروكسيد األلومنيوم.

رائز الكشف عن األيونات  Cl-بنثرات الفضة ،حيث نحصل على راسب أبيض يسود تحت تأثير الضوء لكلورو
الفضة.

الرمز األول :يدل على أن المادة أكالة تحدث إتالفا خطيرا لألنسجة الحية و تتسبب في حروق كيميائية في الجلد.
الرمز الثاني :يدل على أن المادة مادة سامة مسببة إلصابات خطيرة وأحيانا الوفاة عن طريق االستنشاق
واالبتالع أو اتصالها بالجلد.
كيفية التخلص من هذه القارورة دون تلويث البيئة:
إضافة السائل إلى كمية كبيرة من الماء لتخفيف تركيزه قبل التخلص منه.
وضع القارورة في مستوعبات خاصة بها ،و تجنب حرقها.
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االمتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك اإلعدادي

التنقيط

يتكون هذا التمرين من ثالثة أجزاء مستقلة فيما بينها.

الجزء األول :
أنقل هذا الجزء على ورقتك ثم امأل الفراغ بما يناسب
المعلبة – عازلتان – الجيد – الهواء – البالستيك – التعليب – بالتوصيل – الزجاج – التلفيف – تتفاعل .
.1 1,25تتميز الفلزات..........الكهربائي،..........أما............و...........فهما مادتان............كهربائيا.
.2 1,25يتم اختيار مادة ...........و ............بحيث ال  ...........مع  ...........ومع المادة . ..........

الجزء الثاني :
0,5
0,5
0,5
0,5

أنقل هذا الجزء على ورقتك ثم امأل الفراغ بكلمة صحيح أو خطأ.
............
.1الحديد مادة فلزية تجذب من طرف المغنطيس
............
.2ال يتأكسد األلومنيوم في الهواء الرطب
+
............
.3الصيغة األيونية لمحلول الصودا هي )(Na + Cl-
............
.4يتفاعل محلول هيدروكسيد الصوديوم مع األلومنيوم

الجزء الثالث :
1,5
1

.1تنحدر مادة عضوية من ثالثة أصول .أذكر هذه األصول.
.2ماهي الوسائل المستعملة لقياس  pHمحلول مائي ؟

يتكون هذا التمرين من جزئين مستقلين.

الجزء األول :
يعتبر فلز الحديد من بين الفلزات األكثر استعماال في البناء .ينتج عن ترك األبواب والشبابيك الحديدية في الهواء
الرطب ،تكون صدأ ،صيغته .Fe2O3
0,5
1
1,5

.1حدد اسم هذا التفاعل.
.2اكتب المعادلة الحصيلة لهذا التفاعل.
.3اقترح طريقة لحماية األبواب والشبابيك الحديدية من الصدأ.
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الجزء الثاني :
.1نتوفر على المحاليل المائية التالية :
المحلول
قيمة pH

ماء جافيل الماء الخالص

كلورور الصوديوم

حمض الكلوريدريك

الخل

ماء الجير

2,5

3,2

10,2

12,5

0,5

.1.1حدد قيمة  pHكل من محلول كلورور الصوديوم والماء الخالص ،معلال جوابك.

0,5

.2.1حدد المحلول الحمضي األكثر تخفيفا والمحلول القاعدي األكثر تركيزا.

1,5

.3.1صنف المحاليل المائية الموجودة في الجدول إلى محاليل حمضية وقاعدية ومحايدة.
.2يتفاعل حمض الكلوريدريك ) (H+ + Cl-مع فلز الحديد  ، Feفينتج عنه تكون غاز ثنائي الهيدروجين وأيون
الحديد .II

1
1,5
1

.1.2اكتب المعادلة الحصيلة لهذا التفاعل.
.2.2اقترح بروتوكوال تجريبيا للكشف عن أيونات الحديد  IIالناتجة عن هذا التفاعل.
.3.2نتوفر على أواني من الحديد والبالستيك واأللومنيوم والزجاج .حدد معلال جوابك األواني المناسبة لحفظ محلول
حمض الكلوريدريك.

أراد محضر في المختبر العلوم بالمؤسسة تنظيف موقد غاز لونه أصفر مصنوع من الصفر الذي هو أشابة من فلزي
النحاس والزنك ،فاستعمل لذلك منظفا تجاريا يحتوي على محلول حمض الكلوريدريك.
بعد التنظيف ،الحظ أن سطح موقد الغاز أصبح خشنا ولونه احمر.
1

.1فسر لماذا أصبح لون موقد الغاز أحمرا وسطحه خشنا بعد التنظيف ،مستعينا بالمعطيات التالية :
 النحاس فلز أحمر
 الزنك فلز رمادي
 محلول حمض الكلوريدريك ال يتفاعل مع فلز النحاس

1

.2اكتب معادلة التفاعل الحاصل.

2

.3حدد األيونات الناتجة عن التفاعل الحاصل باستعمال كواشف مناسبة.
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التنقيط

الجزء األول :
.1 1,25تتميز الفلزات بالتوصيل الكهربائي الجيد  ،أما الزجاج و البالستيك فهما مادتان عازلتان كهربائيا.
.2 1,25يتم اختيار مادة التعليب و التلفيف بحيث ال تتفاعل مع الهواء ومع المادة المعلبة .

الجزء الثاني :
0,5
0,5
0,5
0,5

صحيح
خطأ
خطأ
صحيح

.1الحديد مادة فلزية تجذب من طرف المغنطيس
.2ال يتأكسد األلومنيوم في الهواء الرطب
.3الصيغة األيونية لمحلول الصودا هي )(Na+ + Cl-
.4يتفاعل محلول هيدروكسيد الصوديوم مع األلومنيوم

الجزء الثالث :
1,5
1

 .1أصول المادة العضوية :
أصل نباتي – أصل حيواني – مادة مصنعة مثل البالستيك
.2لقياس  pHالمحلول نستعمل ورق  pHأو جهاز  pHمتر .

الجزء األول :
0,5
1

.1تفاعل أكسدة (أكسدة بطيئة).
.2المعادلة الحصيلة لهذا التفاعل :
2Fe2O3

1,5

4Fe + 3O2

.3لحماية األبواب والشبابيك الحديدية من الصدأ :
يتم طالءه بالصباغة أو تغليفه بفلز غير قابل للتأكسد كالنيكل أو الزنك

الجزء الثاني :
.1
المحلول
قيمة pH

ماء جافيل الماء الخالص
12,5

كلورور الصوديوم

حمض الكلوريدريك

الخل

ماء الجير

0

2,5

3,2

10,2

0

0,5

.1.1الماء الخالص ومحلول كلورور الصوديوم محلوالن محايدان لهما  pH=7ألن تركيز أيونات  H+مساويا
لتركيز أيونات  OH-بالنسبة لكل محلول.

0,5

 .2.1المحلول الحمضي األكثر تخفيفا هو  :الخل
المحلول القاعدي األكثر تركيزا هو  :ماء جافيل
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1,5

.3.1تصنيف المحاليل المائية :
حمض الكلوريدريك  :حمضي
الخل  :حمضي
ماء الجير  :قاعدي

ماء جافيل  :قاعدي
الماء الخالص  :محايد
كلورور الصوديوم  :محايد
.2
1

.1.2المعادلة الحصيلة لهذا التفاعل.
Fe2+ + H2

1,5

Fe + 2H+

.2.2للكشف عن أيونات الحديد  IIنضيف قليال من محلول الصودا على المحلول الذي يحتوي على أيونات Fe2+
فيتكون راسب أخضر يسمى هيدروكسيد الحديد  IIذي الصيغة . Fe(OH)2

1

.3.2نستعمل البالستيك والزجاج ألنها ال تتفاعل مع محلول حمض الكلوريدريك عكس الحديد واأللومنيوم.

1

.1
 حصل تفاعل بين حمض الكلوريدريك و الزنك و لم يحدث أي تفاعل بين حمض الكلوريدريك و النحاس .
 سبب خشونة سطح الموقد هو أن ذرات الزنك تحولت إلى أيونات الزنك فتركت مكانها عبارة عن ثقب.
 سبب اللون األحمر لسطح الموقد ،هو هذا األخير أصبح يحتوي على ذرات النحاس فقط التي تتمز باللون
األحمر.

1

.2معادلة التفاعل الحاصل.

2

.3للكشف عن أيونات الزنك نستعمل محلول الصودا حيث نحصل على راسب أبيض هالمي يسمى هيدروكسيد الزنك ذي
الصيغة . Zn(OH)2

Zn2+ + H2

Zn + 2H+
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االمتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك اإلعدادي

التنقيط

5,1
5,1
5,1
5,5

2

.1أجب بصحيح أو خطأ على اإلثباتات التالية :
 oلقياس  pHمحلول مائي نستعمل جهاز األمبير متر.
 oالذرة متعادلة كهربائيا.
 oينتج أيون الموجب عن اكتساب الذرة إللكترون أو أكتر.
 oصيغة أوكسيد األلومنيوم هي . Al2O4

()..................
()..................
()..................
()..................

.2صل بسهم كل عنصر من عناصر المجموعة (أ) بالعنصر المناسب من المجموعة (ب) :

المجموعة (أ)
أوكسيد الحديد o III
راسب ازرق o
أوكسيد الحديد المغناطيسي o
راسب أخضر o

المجموعة (ب)
o
o
o
o

Fe(OH)2
Fe3O4
Cu(OH)2
Fe2O3

1,5

.3يتوفر أيون األوكسجين  O2-على  17إلكترونات ،أوجد عدد إلكترونات ذرة األوكسجين ،وعددها الذري . Z
.4نتوفر على محلول ) (Aله  pH=1,8ومحلول ) (Bله pH=11,4
.1.4صنف المحلولين ) (Aو ) ، (Bمعلال جوابك.
............................................................................................................................
.2.4نصب قليال من المحلول ) (Aفي انبوب اختبار يحتوي على مسحوق األلومنيوم فينتج غاز ونحصل على محلول عديم اللون .
أكتب المعادلة الحصيلة المبسطة للتفاعل ،ثم وازنها.
............................................................................................................................
.3.4ماذا يحدث لقيمة  pHالمحلول ) (Aعند مزجه بالماء الخالص ؟ علل جوابك.
................................................................................................ ............................
............................................................................................................................

5

.1تتكون أسالك بالستيكية من مادة متعدد اإليتلين ) .(P.Eأذكر بعض الخواص المميزة للبالستيك.
............................................................................................................................
............................................................................................................................
.2للتعرف على نوع الذرات التي تدخل في تركيب متعدد اإليتلين ) ، (P.Eنقوم بحرق قطع من كيس بالستيكي في صحن ،ثم نعرض للهب
أنبوب اختبار  ،فنالحظ تكون قطرات من الماء على الجوانب الداخلية لألنبوب .عند نهاية االحتراق نسكب في األنبوب ماء الجير  ،ثم نقوم
برجه ،فنالحظ تعكر هذا األخير.
.1.2حدد المتفاعلين المتدخلين في هذا التفاعل الكيميائي.
............................................................................................................................
.2.2حدد  ،معلال جوابك ناتجي هذا التفاعل.

5,1
5

5

5,1
2
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.................................................................................................... ........................
5

.3.2استنتج الذرات التي تدخل بالضرورة في تركيب متعدد اإليتلين.
............................................................................................................................

5,1

. 3ينتج عن احتراق متعدد كلورور الفنيل في األوكسجين ،الماء وغاز كلورور الهيدروجين وغاز ثنائي أوكسيد الكربون .اذكر خطورة هذين
الغازين على حياة اإلنسان والبيئة.
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
.4اقترح طريقة للتخلص من النفايات البالستيكية.
............................................................................................................................
.......................................................................................... ..................................
............................................................................................................................

5

استعدادا لعيد األضحى تفقد والدك سكين الذبح فالحظ ظهور الصدأ عليها ،بينما الحظت أمك تكون طبقة رقيقة داكنة على طنجرة الضغط
التي ال تستعملها إال في هذه المناسبة ،فتساءال عن سبب ذلك ،حينها تدخلت لتفسير األمر.

معلومات مساعدة :
 oتتكون السكين من مادة الحديد
 oتتكون طنجرة الضغط من مادة األلومنيوم

5,5

.1وضح لوالدك سبب ظهور الصدأ على السكين ،معلال جوابك بكتابة معادلة التفاعل الكيميائي الموافق.
............................................................................................................................
............................................................................................................................
.................................................................................................................... ........
............................................................................................................................

5,5

.2فسر ألمك سبب تكون الطبقة الداكنة على الطنجرة ،معلال جوابك بكتابة معادلة التفاعل الكيميائي الموافق.
............................................................................................................................
.............................................................................. ..............................................
............................................................................................................................
...................................................................... ......................................................

5

.3قدم اقتراحا ألبيك لحماية السكين من الصدأ وأخر ألمك لحماية الطنجرة من تكون الطبقة الداكنة.
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
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التنقيط

.1
5,1

o
o
o
o

5,1
5,1
5,5

2

.2

1,5

.3

( خطأ )
(صحيح)
( خطأ )
( خطأ )

لقياس  pHمحلول مائي نستعمل جهاز األمبير متر.
الذرة متعادلة كهربائيا.
ينتج أيون الموجب عن اكتساب الذرة إللكترون أو أكتر.
صيغة أوكسيد األلومنيوم هي . Al2O4

المجموعة (ب)

المجموعة (أ)
أوكسيد الحديد o III
راسب ازرق o
أوكسيد الحديد المغناطيسي o
راسب أخضر o

o
o
o
o

Fe(OH)2
Fe3O4
Cu(OH)2
Fe2O3

بما أن أيون األوكسجين يتوفر على  17إلكترونات و انطالقا من رمزه نستنتج أن ذرة األوكسجين اكتسبت إلكترونين لتتحول إلى أيون،
إذن عدد إلكترونات ذرة األوكسجين هو  5إلكترونات ،و بالتالي عدد الشحن الموجبة للنواة هو  5شحن ،ألن ذرة األوكسجين محايدة
كهربائيا ،أي أن العدد الذري . Z = 8
5,1

.4
.1.4تصنف المحلولين ) (Aو ): (B
المحلول ) (Aمحلول حمضي ألن . pH < 7
المحلول ) (Bمحلول قاعدي ألن . pH > 7

5

.2.4المعادلة الحصيلة المبسطة للتفاعل :

+ 3H2

3+

2Al

+

+ 6H

5

.3.4عند مزج المحلول ) (Aبالماء الخالص (عند التخفيف) ،تنقص الحمضية و يرتفع . pH

5

 .1الخواص المميزة للبالستيك :

2Al

عازل كهربائي  -عازل حراري  -غير منفذ للسوائل  -أغلبيتها تقاوم الصدمات  -كتلتها ضعيفة  -قابلة إلعادة التصنيع  -قليلة تحلل
أحيائي  -ال يتفاعل مع المحاليل الحمضية و القاعدية ... -
5,1

.2
.1.2المتفاعلين المتدخلين في هذا التفاعل الكيميائي.
البالستيك متعدد اإليتلين ) - (P.Eغاز ثنائي األوكسجين.

2

.2.2ناتجي هذا التفاعل.
تعكر ماء ا لجير دليل على تكون غاز ثنائي أوكسيد الكربون ،و تكون قطرات من الماء على الجوانب الداخلية لألنبوب (تضبب) دليل على تكون
الماء.
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5

 .3.2الذرات التي تدخل في تركيب متعدد اإليتلين :

تحتوي النواتج على ذرات الكربون و ذرات الهيدروجين مصدرها من البالستيك متعدد اإليتلين ) ، (P.Eإذن البالستيك
متعدد اإليتلين ) (P.Eمادة عضوية تتكون من ذرات الكربون و ذرات الهيدروجين.
5,1

.3خطورة غازي كلورور الهيدروجين و ثنائي أوكسيد الكربون على حياة اإلنسان والبيئة :

ازدياد نسبة وجود غاز ثنائي أكسيد الكربون في الغالف الجوي يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة المتوسطة لألرض،
و تعرف هذه الظاهرة باالحتباس الحراري .التي تؤدي إلى ظواهر طبيعية خطيرة ،كالفيضانات و الجفاف و
غيرها.
ينتج عن احتراق متعدد كلورور الفينيل في الهواء تكون غاز كلورور الهيدروجين ( ،)HCIوهو غاز خانق و
سام.
5

.4كيفية التخلص من النفايات البالستيكية :
مساعدة المواطن على الجمع في مستوعبات و الفرز األولي للمواد البالستيكية ،ثم الفرز في محطات المختصة ،ثم سحق و إعادة
تصنيعها.

5,5

.1
سبب ظهور الصدأ على السكين ،هو تأكسد مادة الحديد المكون له إثر تعرضه للماء و غاز ثنائي األوكسجين ،و ظهور ناتج على السكين
اسمه أوكسيد الحديد ( IIIالصدأ) ،و هي طبقة مسامية ،و يحدث هذا التفاعل وفق المعادلة التالية:

2Fe2O3
5,5

4Fe + 3O2

.2
سبب ظهور الطبقة الداكنة على الطنجرة ،هو تأكسد مادة الحديد المكون له إثر تعرضه للماء و غاز ثنائي األوكسجين ،و ظهور ناتج على
السكين اسمه أوكسيد األلومنيوم (األلومين) ،و هي طبقة كثيمة ،و يحدث هذا التفاعل وفق المعادلة التالية:

2Al2O3
5

4Al + 3O2

.3
عند االنتهاء من استعمالها ،يجب مسحهما تنشيفهما جيدا إلزالة الماء المتواجد بهما ،ثم عزلهما و إبعادهما عن الهواء الرطب.
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االمتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك اإلعدادي

التنقيط

1
1
1

0,5
0,5

1
1,5
1

1
1,5

1,5

يستخرج فلز األلومينيوم ،أساسا من معدن البوكسيت ).(Bauxite
.1اذكر اصناف المواد.
............................................................................................................................
.2اعط ثالث خواص المواد الفلزية.
............................................................................................................................
.3يتكون األلومينيوم من ذرات رمزها  Alوعددها الذري  .Z=13اذكر مكونات ذرة األلومنيوم.
........................................................................................................................ ....
.4يمكن لذرة األلومينيوم أن تفقد ثالثة ( )3إلكترونات.
.1.4اعط رمز أيون األلومينيوم.
............................................................................................................................
.2.4أوجد بداللة ( eالشحنة االبتدائية) ،شحنة أيون األلومينيوم.
............................................................................................................................
.5عند احتراق مسحوق األلومينيوم في غاز أوكسجين الهواء يتكون أوكسيد األلومينيوم.
.1.5اكتب الصيغة الكيميائية ألوكسيد األلومينيوم واعط اسما اخر له.
............................................................................................................................
.2.5اكتب المعادلة الكيميائية المعبرة عن هذا االحتراق.
............................................................................................................................
.3.5لماذا يستعمل األلومينيوم دون طالئه بمادة واقية ؟
............................................................................................................................
............................................................................................. ...............................
حضَّر أستاذ خمسة محاليل مائية ( Aو  Bو  Cو  Dو  ) Eأمام تالميذه ،ثم طرح عليهم السؤال التالي :
هل يمكن مقارنة حمضية هذه المحاليل باستعمال حاسة الذوق ؟
أجابت مجموعة من التالميذ بالنفي.
.1علل إجابة هؤالء التالميذ.
............................................................................................................................
.2اذكر وسيلتين تمكنان من مقارنة حمضية هذه المحاليل.
...................................................................................................... ......................
.3عند قياس  pHهذه المحاليل ،تم الحصول على النتائج المدونة في الجدول التالي :
E
D
C
B
A
المحلول
2
8
7
12
3
pH
.1.3صنف هذه المحاليل إلى حمضية وقاعدية ومحايدة.
 المحاليل الحمضية .................................:
 المحاليل القاعدية .................................:
 المحاليل المحايد ..................................:
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1

1
2,5

0,5

0,5

.2.3حدد المحلول األكثر حمضية والمحلول الكثر قاعدية.
 المحلول األكثر حمضية ..................................... :
 المحلول األكثر قاعدية ..................................... :
.4للتعرف على األيونين األساسيين المتواجدين في المحلول  ،Cأنجز األستاذ بمعية تالميذه ،التجربتين التاليتين :
 التجربة األولى  :صب كمية من المحلول  Bعلى كمية من المحلول  ،Cفالحظ تكون راسب أزرق اللون.
 التجربة الثانية  :أضاف قطرات من محلول نترات الفضة إلى كمية أخرى من المحلول ،Cفالحظ تكون راسب أبيض اللون
يسود تحت تأثير الضوء.
.1.4حدد اسم ورمز كل من األيونين اللذين ثم الكشف عنهما.
..........................................................................................................
.2.4اكتب المعادلة الكيميائية الموافقة لترسيب كل أيون.
..........................................................................................................

خالل عطلة نهاية األسبوع ،تسرب محلول حمض الكلوريدريك المركز من مصنع للمواد الكيميائية إلى مخزن مجاور محكم اإلغالق يحتوي
على اجسام حديدية.
في اليوم الموالي ،وعند تشغيل قاطع التيار الكهربائي داخل المخزن ظهرت شرارة فحدث انفجار قوي.
باعتماد دراسة تجريبية حدد سبب هذا االنفجار.
لمساعدتك أجب على ما يلي :
.1ضع عالمة ( )Xأمام الفرضية التي تراها مناسبة لسبب حدوث هذا االنفجار.
 تأثير الهواء الرطب على فلز الحديد. تأثير محلول حمض الكلوريدريك المركز على فلز الحديد. احتراق الحديد في أوكسيجين الهواء..2لتمحيص (اختبار) الفرضية التي اخترتها أتمم ملء الجدول التالي :

 التجربة المقترحة -جرد المعداتلتمحيص الفرضية
والمواد المستعملة
-المناولة

0,5

0,5

1

0,5
0,5

 المالحظات التجريبية التحليل :(تفسير المالحظات التجريبية)
 التحقق من الفرضية -تفسير سبب حدوث االنفجار

....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
............................................. .......................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
................................................................................ ....
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
.................................... ................................................
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التنقيط

0,5
0,5

 .1اصناف المواد  :مواد فلزية – مواد عضوية – مواد زجاجية .
 .2ثالث خواص المواد الفلزية  :التوصيل الكهربائي – التوصيل الحراري – مقاومة التصادمات .
 .3مكونات ذرة األلومنيوم  :تتكون ذرة األلومنيوم من نواة بها  13شحنة موجبة ويدور حولها  13إلكترونا.
.4
3+
 .1.4رمز أيون األلومينيوم Al :
 .2.4شحنة أيون األلومينيوم +3e :
.5
واسمه  :األلومين
 .1.5الصيغة الكيميائية ألوكسيد األلومينيوم هي Al2O3 :
 .2.5المعادلة الكيميائية المعبرة عن هذا االحتراق.
4Al + 3O2
2Al2O3
 .3.5يستعمل األلومينيوم دون طالئه بمادة واقية ألن أوكسيد األلومنيوم مادة غير منفذة للهواء بحيث تحمي األلومنيوم من الحث.

1
1,5

 .1التعليل  :ألن بعض هذه المحاليل أكالة وحاثة وتؤثر على الجلد.
 .2وسيلتين تمكنان من مقارنة حمضية هذه المحاليل  :استعمال ورق  pHأو جهاز  pHمتر .
.3

1,5

.1.3تصنيف هذه المحاليل :
 المحاليل الحمضية  A :و E
 المحاليل القاعدية  B :و D
 المحاليل المحايد C :
.2.3
 المحلول األكثر حمضية E :
 المحلول األكثر قاعدية B :
.4
 .1.4اسم ورمز كل من األيونين اللذين ثم الكشف عنهما.
األيون األول هو أيون النحاس Cu2+
األيون الثاني هو أيون الكلورور . Cl-
 .2.4المعادلة الكيميائية الموافقة لترسيب كل أيون.
Cu2+ + 2OHCu(OH)2

1
1
1

1
1,5
1

1

1

2,5

AgCl

0,5

Cl- + Ag+

.1
 تأثير الهواء الرطب على فلز الحديد. تأثير محلول حمض الكلوريدريك المركز على فلز الحديد. -احتراق الحديد في أوكسيجين الهواء.
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.2
0,5

 التجربة المقترحة -جرد المعداتلتمحيص الفرضية
والمواد المستعملة

0,5

0,5

المناولة المالحظات التجريبية -التحليل :

أنبوب اختبار – محلول حمض الكلوريدريك – برادة الحديد – عود الثقاب
في األنبوب نفرغ كمية من محلول حمض الكلوريدريك على برادة الحيد ونغلق
فوهة األنبوب لفترة ثم نقرب إليه شعلة عود الثقاب .
حدوث فرقعة عند تقريب الشعلة من األنبوب وتلون المحلول الناتج بلون
اخضر فاتح

(تفسير المالحظات التجريبية)

تدل الفرقعة على تواجد غاز ثنائي الهيدروجين ويعزى اخضرار المحلول
الناتج إلى تكون أيونات الحديد الثاني

0,5

 -التحقق من الفرضية

 للتحقق من وجود من وجود أيونات الحديد الثاني نضيف محلول الصوداللمحلول الناتج فنحصل على راسب أخضر

0,5

 -تفسير سبب حدوث االنفجار

 أدت الشرارات المنبعثة عند تشغيل قاطع التيار الكهربائي داخل المخزنالذي يتوفر على كمية كبيرة من غاز ثنائي الناتج عن تفاعل حمض
الكلوريدريك و مادة الحديد الباب ،إلى حدوث فرقعة كبيرة ( انفجار).

1
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االمتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك اإلعدادي

التنقيط

1
1
1
1,5
2
1,5

تتكون غالبا األسالك الكهربائية من النحاس ،مغلفة بمتعدد كلورور الفينيل ).(P.V.C
يمثل الشكل جانبه مقطعا لسلك كهربائي :
.1هل هذا السلك الكهربائي جسم أم مادة ؟ علل جوابك.
.2إلى أي مجموعة من المواد ينتمي كل من النحاس ومتعدد كلورور الفينيل ) (P.V.C؟
.3اذكر خاصيتين للنحاس.

2
2

P.V.C

.4يمكن لذرة النحاس  Cuأن تتحول إلى أيون النحاس  . ( Cu  ) IIعلما أن أيون النحاس  IIيحتوي على  20إلكترونا،
استنتج العدد الذري  Zلذرة النحاس.
.5يتفاعل النحاس مع ثنائي األوكسيجين ،في ظروف تجريبية معينة ،ليعطي أوكسيد النحاس .II
اكتب معادلة التفاعل الكيميائي الذي يحدث.
.5لماذا ينصح بتجنب حرق  P.V.C؟

يعطي الجدول التالي  pHبعض المحاليل المائية المستعملة في الحياة اليومية :
ماء معدني
مشروب غازي ماء جافيل
عصير الليمون
المحلول المائي
7
10
4
3
pH
2
2

النحاس

صابون سائل
8

حمض الكلوريدريك
2

.1أعط وسيلتين لقياس  pHمحلول مائي.
.2صنف المحاليل المائية السابقة إلى حمضية وقاعدية ومحايدة.
.3نصب كمية من ماء جافيل في كأس تحتوي على ماء مقطر .كيف يتغير  pHالمحلول المحصل عليه ؟ علل جوابك.
.4نضع كمية من برادة الحديد في كاس ونضيف إليها حجما من محلول حمض الكلوريدريك فنالحظ انطالق غاز وتغير لون المحلول.
اكتب المعادلة الحصيلة للتفاعل الكيميائي الذي يحدث.

أحضر أستاذ أمام تالميذه قارورتين بدون أية لصيقة تعريفية ،تحتوي كل واحدة منهما على محلول مائي عديم اللون ،أحدها حمضي
واآلخر محلول هيدروكسيد الصوديوم ،وطلب منهم كيفية التعرف على اسم المحلول الحمضي.
اقترح أحد التالميذ االكتفاء بقياس  pHكل محلول واقترح آخر استعمال مسحوق األلومنيوم فقط.
2

.1تحقق ،معلال جوابك ،من صحة أو عدم صحة اقتراح كل تلميذ.

2

.2اقترح طريقة تجريبية تمكنك من تحديد اسم المحلول الحمضي باالعتماد على البعض من المواد والمعدات التجريبية التالية :
ورق  – pHمسحوق األلومنيوم – مسحوق الحديد – محلول نترات الفضة )  – ( Ag  + NO3محلول كبريتات النحاس II
)  – ( Cu 2 + SO42ماء مقطر – كؤوس – أنابيب اختبار.
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التنقيط

1
1
1
1,5

2

.1السلك الكهربائي ،جسم ألن له وظيفة معينة يؤديها .
.2ينتمي النحاس إلى مجموعة الفلزات ،و  PVCإلى مجموعة البالستيك.
.3خاصيتين للنحاس  :موصل جيد للحرارة وللتيار الكهربائي.
.4العدد الذري  Zلذرة النحاس هو :
2+
فقدت ذرة النحاس إلكترونيين لتتحول إلى أيون النحاس  Cuالذي يحتوي على  20إلكترون ،أي Z = 27+2
العدد الذري للنحاس Z=29
.5معادلة التفاعل الكيميائي :
2 Cu + O2
2 CuO

1,5

.5ينصح بتجنب حرق  PVCألن من نواتجه غاز كلورور الهيدروجين السام الذي يلحق ضررا باإلنسان والبيئة.

2

.1وسيلتين لقياس  pHمحلول مائي.
ورق -pH -- pHمتر
.2تصنيف المحاليل المائية :
المحاليل الحمضية  :عصير الليمون – حمض الكلوريدريك.
المحاليل القاعدية  :ماء جافيل – صابون سائل .
المحاليل المحايدة  :الماء المعدني.
 .3كيفية تغير  pHالمحلول المحصل عليه :
عند تخفيف محلول ماء جافيل القاعدي تتناقص قاعديته وتنخفض قيمة  pHالمحلول (دون أن تصل إلى .)0
.4المعادلة الحصيلة للتفاعل الكيميائي الذي يحدث :
+
Fe + 2H
H2 + Fe2+

2

.1بالنسبة القتراح  : pHاقتراح غير صحيح ألنه يسمح فقط بتحديد صنف المحلول هل هو حمضي أم قاعدي ( محلول هيدروكسيد
الصوديوم ) .

2

2
2

بالنسبة القتراح مسحوق ألومنيوم :اقتراح غير صحيح ،ألنه سيتفاعل مع المحلول الحمضي و محلول هيدروكسيد الصوديوم و بالتالي
سيصعب علينا معرفة طبيعة المحلول و لن نتمكن من معرفة اسم المحلول الحمضي
2

.2





نستعمل ورق ورق  pHلمعرفة بان المحلول حمضي.
نضع قليال من مسحوق الحديد داخل كأس ثم نصب عليها قليال من المحلول الحمضي.
نقرب عود الثقاب من الغاز المتصاعد فإذا حدثت فرقعة يعني أنه غاز ثنائي الهيدروجين.
نضيف نترات الفضة إلى المحلول المحصل عليه فإذا تكون راسب أبيض يسود تحث تأثير الضوء فهو يدل على وجود أيونات
الكلورور .Cl-
وبالتالي نستنتج من خالل هذه المعطيات أن المحلول هو محلول كلورور الهيدروجين ) (H+ + Cl-
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6

. 1سجل على الجدول التالي أسماء المواد وأسماء األجسام ،من بين هذه األسماء التالية  :صفيحة من النحاس – الزجاج – قلم
الرصاص – قنينة بالستيكية – هاتف محمول – نظارة شمسية – مصباح كهربائي – ساعة يدوية.
أسماء األجسام

أسماء المواد

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

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

.2إمأل الفراغات التالية بما يناسبها من الكلمات أو الرموز التالية :الزنك والقصدير – أوكسيد الحديد  – IIIاأللومنيوم )– (Al
مسامية – الهواء الرطب – أصغر – ثنائي الهيدروجين ) – (H2الماء – . Fe2O3




الصدأ مادة ...........منفذ ة للهواء ،تتكون أساسا من ......................ذي الصيغة  ............والعوامل التي تساعد
على تكون الصدأ هي ...................و.....................ولوقاية الحديد من التآكل يكسى بقشرة رقيقة من بعض الفلزات
مثل......................
محلول حمض الكلوريدريك له ................pHمن  0ويتفاعل مع فلز ....................فينتج عن هذا التفاعل غاز
....................الذي نميزه بفرقعة عند تقريب لهب ،ويمكن التعبير عن المعادلة الحصيلة كما يلي :
6H+ + 2….
3…. + ….Al3+

.1العدد الذري لذرة األلومنيوم  Alهو .Z=13
1

.1.1حدد معلال جوابك عدد إلكترونات ذرة األلومنيوم.
............................................................................................................................
.2.1ينتج أيون األلومنيوم عن فقدان ذرة األلومنيوم في شروط معينة ،لثالث إلكترونات.

2

.1.2.1اكتب تعبير الشحنة  qلنواة ذرة األلومنيوم بداللة الشحنة االبتدائية  eواستنتج صيغة األيون الناتج عن هذه الذرة.
............................................................................................................................
............................................................................................................................

1

.2.2.1أحسب بالكولوم الشحنة ’ qأليون األلومنيوم .نعطي الشحنة االبتدائية .e=1,6.10-19C :
............................................................................................................................
.2نتوفر على محلول  S1مركز لحمض الكلوريدريك ذي .pH=2الستعماله بأمان يتم تخفيفه لتحضير محلول مخففف .S2

1

.1.2ماذا تعني بعملية التخفيف ؟
................................................................... .........................................................

1

.2.2حدد معلال جوابك من بين قيم  pHالتالية قيمة  pHالمحلول المخفف . (pH=9 ; pH=4 ; pH=1) S2
............................................................................................................................
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.3.2نصب عينة من محلول حمض الكلوريدريك المخفف  S2في أنبوب اختبار يحتوي على حبيبات من فلز الزنك  Znفينتج عن ذلك
تفاعل كيميائي .للكشف عن أيون الزنك الناتج عن هذا التفاعل نضيف قطرات من محلول هيدروكسيد الصوديوم إلى محتوى األنبوب عند
نهاية التفاعل الحاصل.
1

.1.3.2ماهو لون الراسب المتكون ؟
.............................................................................. ..............................................

1

.2.32أكتب معادلة الترسب الموافقة.
.............................................................................. ..............................................

وجدت هاجر في المختبر قارورة محلول  Sانمحى اسم المحلول وبعض مميزاته من ملصقها .لتحديد اسم هذا المحلول أنجزت هاجر
التجارب التالية :
 باستعمال جهاز  pHمتر وجدت أن قيمة  pHالمحلول  Sتساوي واحد ).(pH=1
 أضافت إلى عينة من المحلول المجهول  Sقطرات من محلول نترات الفضة )  ، ( Ag  + NO3فتكون راسب أبيض يسود
تحت تأثير الضوء.
 أضافت عينة من المحلول  Sإلى مسحوق الحديد فالحظت حدوث جيشان وتصاعد غاز يحدث فرقعة عندما نقرب منه عود ثقاب
مشتعل.
2

.1ساعد – معلال جوابك – هاجر على تحديد اسم المحلول .S
.............................................................................. ..............................................
.............................................................................. ..............................................
.............................................................................. ..............................................
............................................................................................................................
.............................................................................. ..............................................
............................................................................................................................
.............................................................................. ..............................................
............................................................................................................................
.............................................................................. ..............................................

2

.2لتجنب بعض أخطار استعمال المحلول  Sوجدت هاجر على ملصق المحلول بعض العالمات التحذيرية .حدد على الجدول التالي مدلول
كل عالمة مع ذكر بعض مخاطر االستعمال.

العالمة

مدلول العالمة

مخاطر استعمال المحلول S

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

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

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

......................................................
......................................................
......................................................
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التنقيط

2

.1
أسماء األجسام
قلم الرصاص – قنينة بالستيكية – هاتف محمول – نظارة
شمسية – مصباح كهربائي – ساعة يدوية

6

.2



1
2
1
1
1
1
1

أسماء المواد
صفيحة من النحاس – الزجاج

الصدأ مادة مسامية منفذة للهواء ،تتكون أساسا من أوكسيد الحديد  IIIذي الصيغة  Fe2O3والعوامل التي تساعد على تكون
الصدأ هي الهواء الرطب و الماء ولوقاية الحديد من التآكل يكسى بقشرة رقيقة من بعض الفلزات مثل الزنك والقصدير.
محلول حمض الكلوريدريك له  pHأصغر من  0ويتفاعل مع فلز األلومنيوم ) (Alفينتج عن هذا التفاعل غاز ثنائي
الهيدروجين ) (H2الذي نميزه بفرقعة عند تقريب لهب ،ويمكن التعبير عن المعادلة الحصيلة كما يلي :
6H+ + 2 Al
3 H2 + 2 Al3+

.1
 .1.1العدد الذري  Zيمثل عدد الشحنات الموجبة للنواة  ،وبالتالي يكون عدد إلكترونات ذرة األلومنيوم هو 13 :
.2.1
3+
Al
صيغة األيون الناتج :
;
 .1.2.1شحنة النواة q=+13e :
-19
-19
.2.2.1حسباب بالكولوم الشحنة ’ qأليون األلومنيوم q’=+3 x (1,6.10 ) C = 4,8.10 C :
.2
 .1.2عملية التخفيف  :هي إضافة كمية من المحلول الحمضي أو القاعدي إلى الماء الخالص.
 .2.2قيمة المحلول المخفف تساوي  pH=4ألنه عند تخفيف المحلول الحمضي تنقص حمضيته .
.3.2
 .1.3.2لون الراسب المتكون  :أبيض هالمي.
2+
Zn + 2OH
 .2.32معادلة الترسب الموافقة Zn(OH)2 :

2

.1مساعدة هاجر على تحديد اسم المحلول .S
 : pH=1 oالمحلول ) (Sمحلول حمضي يتميز بوجود أيونات .H
 oالراسب المتكون األبيض الذي يسود تحث تأثير الضوء يدل على وجود أيونات الكلور .Cl
ومنه نستنتج أن المحلول ) (Sهو محلول حمض الكلوريدريك صيغته ) (H+ + Cl-مما يؤكد تفاعله مع الحديد وتصاعد غاز
الهيدروجين  H2الذي يحدث فرقعة عندما نقرب منه عود الثقاب المشتعل.

2

.2

+

العالمة

مخاطر استعمال المحلول S

مدلول العالمة

تخرب األنسجة الحية ،
وتتسبب في حروق كيميائية في الجلد.

مادة أكالة
(مادة حاثة)
مادة خطيرة على البيئة

ملوثة تخرب الطبيعة على المدى البعيد،
تؤثر على الحيوانات والنباتات والتربة .
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1
2

1

1

فلز األلومنيوم موصل جيد للحرارة وكلفة تصنيعه مناسبة ،وهو أخف من بقية الفلزات المتداولة ،مثل الحديد
والنحاس مما يجعله المادة المستعملة بامتياز في الحياة اليومية ،وخصوصا في األواني المطبخية.
.1العدد الذري لذرة األلومنيوم  Alهو . Z=13
.1.1اعط مدلول . Z
...........................................................................................................
2.1عبر بداللة الشحنة االبتدائية ( ،)eعن شحنة كل من اإللكترونات والنواة في ذرة األلومنيوم.
استنتج شحنة ذرة األلومنيوم.
...........................................................................................................
...........................................................................................................
.2الخل محلول حمضي يؤثر على األلومنيوم حسب التحول المندمج بالمعادلة الكيميائية التالية :
2Al + 6H+
2Al3+ + 3H2
.1.2اقترح طريقة تجريبية للكشف عن األيونات  Al3+في محلول مائي.
...........................................................................................................
...........................................................................................................
.2.2اكتب معادلة الترسب المرافقة.
...........................................................................................................

1

.3.2فسر لماذا ينصح بعدم استعمال ورق األلومنيوم لتخزين أكلة بها خل داخل ثالجة ولمدة طويلة.
...........................................................................................................
.4.2نعتبر عينة أجسام مكونة من أحد الفلزات التالية :الحديد والنحاس واأللومنيوم .اقترح طريقة عملية لفرزها.
...........................................................................................................
...........................................................................................................

2

.1يعطي الجدول التالي قيم  pHبعض المحاليل عند درجة الحرارة االعتيادية .أتمم الجدول.
حمض الكلوريدريك
ماء جافيل
محلول مائي لملح الطعام
مشروب غازي
المحلول
2,0
11,0
7,0
2,5
قيمة pH
.................. ........... ........................... ...............
صنف المحلول

1

.2أضاف أستاذ حجما من محلول حمض الكلوريدريك المركز إلى كأس به ماء مقطر.
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0,5

0,5

1

0,5
1

0,5
1
1
1

2

2

.1.2أعط اسم هذه العملية.
...........................................................................................................
.2.2كيف ستتغير قيمة  pHمحلول حمض الكلوريدريك بعد هذه العملية ؟
...........................................................................................................
.3صب األستاذ قليال من حمض الكلوريدريك )  (H+ + Cl-في أنبوب اختبار يحتوي على صوف الحديد .Fe
فالحظ التالميذ تصاعد غاز يحدث فرقعة عند تقريب لهب عود ثقاب من فوهة األنبوب ،وتلون المحلول تدريجيا باللون
األخضر.
.1.3أعط اسم الغاز الناتج ثم اكتب صيغته الكيميائية.
...........................................................................................................
.2.3إلى ما يعزى اخضرار المحلول الناتج ؟
...........................................................................................................
.3.3اكتب المعادلة الكيميائية المندمجة لتفاعل الحديد مع محلول حمض الكلوريديك.
...........................................................................................................
.4تركت أمك قطعة من صوف الحديد لمدة طويلة في الهواء الرطب.
.1.4صف ماذا يحدث لصوف الحديد.
...........................................................................................................
.2.4أعط اسم األوكسيد المتكون ثم اكتب صيغته الكيميائية.
...........................................................................................................
.3.4اكتب المعادلة الكيميائية المندمجة للتحول الكيميائي الحاصل.
...........................................................................................................
.4.4فسر لماذا ينصح ،في المناطق الرطبة ،باستعمال األلومنيوم بدل الحديد في شبابيك النوافذ.
...........................................................................................................
...........................................................................................................

اشترى والدك علبتين فلزيتين لمشروبين غازيين العلبة األولى مصنوعة من األلومنيوم والثانية من الفوالذ ما عدا
غطاؤها فهو من األلومنيوم .أثناء وجبة الغداء امتنعت أختك عن شرب المشروبين قائلة إنني أفضل المشروب
المعلب في قنينة من الزجاج أو البالستيك ألن الفلز يفسد المشروب .أجابها والدك بأنها مخطئة ألن كال العلبتين
مكسوتين من الداخل بطبقة واقية من البرنيق ،لم تقتنع أختك فتدخلت لتوضيح األمر.
معطيات  - :للمشروبين نفس قيمة pH=3,8 : pH
 يتكون الفوالذ أساسا من الحديد..1فسر لماذا يصبح المشروبان غير قابلين لالستهالك في غياب البرنيق.
...........................................................................................................
...........................................................................................................
.2بين ميزتين وسلبيتين للتعليب في المادتين المفضلتين من طرف أختك.
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
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التنقيط

1
2

1
1

.1
.1.1مدلول  : Zهو عدد الشحنات الموجبة للنواة.
.2.1
شحنة النواة Qnoyou=+13e :
;
شحنة اإللكترونات Qélectron= -13e :
Qatome = Qélectrons + Qnoyau = -13e + 13e = 0 :
شحنة ذرة النواة
.2
3+
.1.2الطريقة التجريبية للكشف عن األيونات  Alفي محلول مائي.
نضيف قليل من محلول الصودا إلى أيونات األلومنيوم  Al3+ونحصل على راسب أبيض يسمى هيدروكسيد األلومنيوم.
.2.2معادلة الترسب المرافقة :
3+
Al
+ 3OH
Al (OH)3

1

.3.2ينصح بعدم استعمال ورق األلومنيوم لتخزين أكلة بها خل داخل ثالجة ولمدة طويلة.
كي ال تتفاعل مع األكلة الغذائية (الحمضية).
 .4.2الطريقة العملية لفرزها هذه الفلزات :
لفرز الحديد نستعمل المغناطيس واختيار الفلز دو اللون (األحمر) بالنسبة للنحاس  ،وأخيرا الذي سيبقى هو األلومنيوم.

2

.1

1

المحلول
قيمة pH
صنف المحلول
0,5
0,5
1
0,5
1

0,5
1
1
1

2
2

مشروب غازي
2,5
حمضي

محلول مائي لملح الطعام
7,0
محايد

.2
 .1.2تسمى هذه العملية بالتخفيف.
 .2.2سوف تزداد قيمة  pHتدريجيا دون أن تبلغ القيمة .0
.3
وصيغته الكيميائية H2 :
 .1.3اسم الغاز الناتج  :غاز ثنائي الهيدروجين
.2.3يعزي اخضرار المحلول إلى وجود أيونات الحديد . Fe2+
2+
H2 + Fe
 .3.3المعادلة الكيميائية المندمجة لتفاعل الحديد مع محلول حمض الكلوريديك :

ماء جافيل
11,0
قاعدي

حمض الكلوريدريك
2,0
حمضي

Fe + 2H+

.4
.1.4سيتأكسد وتتكون عليه طبقة من الصدأ.
صيغته Fe2O3 :
;
.2.4اسم األوكسيد  :أوكسيد الحديد III
4 Fe + 3 O2
.3.4المعادلة الكيميائية المندمجة للتحول الكيميائي 2 Fe2O3 :
 .4.4ينصح في المناطق الرطبة ،باستعمال األلومنيوم بدل الحديد في شبابيك النوافذ :
ألن تأكسد األلومنيوم عبارة عن طبقة كتيمة ( األلومين ) تحميه وال يحتاج إلى وقاية بخالف الحديد الذي يتآكل بطبقة مسامية ال تحمه مع مرور
الزمن وبالتالي يحتاج إلى وقاية .

.1في غياب البرنيق يفسد المشروب ألنه يحمي الفلزين الفوالذ ( الحديد ) و األلومنيوم من التفاعل مع المشروب الغازي الحمضي.
.2
 :إعادة التصنيع و غير منفذ للسوائل
ميزة الزجاج
سلبية الزجاج  :ال يقاوم الصدمات و كتلته كبيرة
ميزة البالستيك  :إعادة التصنيع و ال يتفاعل مع المحاليل الحمضية و القاعدية
سلبية البالستيك :قليل التحلل األحيائي و البعض ال يقاوم الصدمات.
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انقل النص على ورقة التحرير ثم امأل الفراغات بما يناسب من الكلمات التالية:
البالستيك  -األجسام  -األزوت  -الزجاج  -التآكل  -الهيدروجين  -أوكسيد األلومنيوم  -غير منفذة -
األلومين  -الكربون  -األوكسجين.
 .1تتكون  .............المستعملة في حياتنا اليومية من مواد مختلفة ،تصنف إلى مجموعات كبرى:
و هي  ...........و  ............و الفلزات.
 .2تتكون على سطح األلومنيوم ،عند تأكسده في الهواء الرطب طبقة تسمى  ...........أو  .........و هي
 ...........للهواء و تحمي الفلز من . ............
 .3تتكون جزيئات المواد العضوية ،أساسا ،من ذرات  ...........و ذرات  ...........كما تضم ذرات أخرى مثل
 ...........و . ............

لدينا مجموعة من المحاليل المائية لها نفس الحجم.
المحلول

S1

S2

S3

S4

قيمةpH

12.5

3.5

0

5

صنفه

........

........

........

........

 .1امأل الجدول التالي ،بعد نقله في ورقة التحرير ،و صنف المحاليل إلى حمضية أو قاعدية أو محايدة ؟
 .2حدد المحلول األكثر حمضية ؟ علل جوابك ؟
 .3نقوم بتخفيف المحلول  ، S4هل تتزايد أم تتناقص قيمة  pH؟
 .4نحضر محلوال مائيا  ، Xثم نأخذ عينتين من هذا المحلول و ننجز عليهما التجربتين التاليتين:
.1.4التجربة  :1نضيف إلى العينة األولى قطرات من محلول هيدروكسيد الصوديوم ،فالحظ تكون راسب أخضر.
 .1.1.4ما اسم الراسب األخضر و ما هي صيغته ؟
 .2.1.4ما هي األيونات التي تم الكشف عنها ؟
.2.4التجربة  :2نضيف إلى العينة الثانية قطرات من محلول نثرات الفضة ،فالحظ تكون راسب أبيض يسود تحت
تأثير الضوء.
 .1.2.4ما هي األيونات التي تم الكشف عنها ؟
 .2.2.4استنتج صيغة المحلول  X؟

» « DHIBI Nordine / ASMINE Mohamed

35

في مختبر لمادة الفيزياء و الكيمياء الحظ أحد األساتذة أن المعلومات المسجلة على قارورتين انمحت.
علما أنه يعرف أن إحدى القارورتين تحتوي على نثرات الفضة و األخرى تحتوي على محلول الصودا ،لكنه ال يستطيع
التمييز بينهما ،فطلب من التالميذ مساعدته على تحديد محتوى القارورتين حيث وضع رهن إشارتهم أنبوبي اختبار في
كل واحد منهما محلول كلورور الزنك ) .( Zn2+ + 2Cl-
باعتبارك تلميذا في هذا القسم ،ما هي الخطوات التي يمكن القيام بها للتمييز بين المحلولين باستعمالك العدة
التجريبية التي وضعها األستاذ رهن إشارتك ؟

» « DHIBI Nordine / ASMINE Mohamed

36

التنقيط

 .1تتكون األجسام المستعملة في حياتنا اليومية من مواد مختلفة ،تصنف إلى مجموعات كبرى:
و هي الزجاج و البالستيك و الفلزات.
 .2تتكون على سطح األلومنيوم ،عند تأكسده في الهواء الرطب طبقة تسمى أوكسيد األلومنيوم أو األلومين و هي
غير منفذة للهواء و تحمي الفلز من التآكل. .
 .3تتكون جزيئات المواد العضوية ،أساسا ،من ذرات الكربون و ذرات الهيدروجين كما تضم ذرات أخرى مثل
األزوت و األوكسجين .

.1
المحلول

S1

S2

S3

S4

قيمةpH

12.5

3.5

0

5

صنفه

قاعدي

حمضي

محايد

حمضي

 .2المحلول األكثر حمضية هو  S2ألنه يتوفر علة أصغر .pH
 .3بعد تخفيف المحلول  ، S4تتناقص حمضيته و تتزايد قيمة . pH
.4
 .1.4التجربة :1
 .1.1.4اسم الراسب األخضر هو هيدروكسيد الحديد  و صيغته هي . Fe(OH)2
 .2.1.4األيونات التي تم الكشف عنها هي أيونات الحديد  صيغتها . Fe+2
.2.4التجربة :2
 .1.2.4األيونات التي تم الكشف عنها هي أيونات الكلورور صيغتها . Cl-
 .2.2.4صيغة المحلول  Xهي ) .( Fe2+ + 2Cl-

من التبيانة نستنتج أن القارورة  1تحتوي على محلول نثرات الفضة و القارورة  2تحتوي على محلول الصودا.
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االمتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك اإلعدادي

التنقيط

2

.(1أنقل وامأل الفراغ بما يناسب :
 تتكون الذرة من  ................تحمل شحنة موجبة ،وإلكترونات تحمل شحنة ................. -يتأكسد األلومنيوم في الهواء ،وينتُج عنه ..............ذو الصيغة الكيميائية ................

5,5

.(2اختر الجواب الصحيح :
.1.2للكشف عن أيونات الكلور  Cl-نستعمل الرائز :
أ -محلول حمض الكلوريدريك ؛

؛

ب -محلول الصودا

ج -محلول نترات الفضة

.2.2يؤثر محلول الصودا على :
أ -فلز الحديد
1

؛

ب -فلز الزنك

؛

ج -البالستيك

.(3صنف ما يلي إلى مواد وأجسام :
دفتر – متعدد اإلثيلين ) – (PEهاتف محمول – زجاج

5,1

.(4أجب بصحيح أو خطأ :
أ -يُؤَدي تخفيف محلول قاعدي إلى تناقص قيمة .pH
ب -ينتُج عن احتراق المواد العضوية غاز ثنائي أوكسيد الكربون فقط.
ج -يُعتبر االسترداد من أهم طرق تدبير النفايات.

أعطي قياس  pHمجموعة من المحاليل المائية النتائج المبينة في الجدول التالي :
المحلول المائي
قياس pH

-Aحمض الكلوريدريك

-Bالصودا

-Cالخل

-Dكلورور الصوديوم

4

10

3

7

2

.(1صَنّف هذه المحاليل إلى حمضية وقاعدية ومحايدة.

2

.(2يحتوي المحلول ) (Dعلى أيونات  ، Na+علما أن  ، Z[Na]=11أوجد :
أ -شحنة نواة األيون  Na+بداللة . e
ب -شحنة مجموع إلكترونات األيون  Na+بداللة . e
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3

.(3نُضِيف كمية من المحلول ) (Aعلى قطعة من األلومنيوم  ،فنالحظ تصاعد غاز .أعط اسم الغاز واكتب
المعادلة الكيميائية الحصيلة لهذا التفاعل.

3

 .(4من بين المحاليل المائية المبينة في الجدول أعاله  ،حدد المحلول المناسب للكشف عن األيونات الناتجة
خالل التفاعل السابق .أعط صيغة الراسب الناتج.

خالل بناء منزل في مدينة شاطئية ،أراد والد أحمد استعمال نوافد من الحديد نظرا لثمنه المنخفض ،إال أن
األبن اقترح عليه اختبار األلومنيوم بدل الحديد .اعتمادا على ما درسته في الكيمياء :
2

.(1فَسِّر لماذا فضل أحمد األلومنيوم على الحديد.

2

.(2في حالة تَمَسّـك األب برأيه ،قدم له اقتراحا تُبْ ِرزُ فيه إجراءا علميا ينبغي اتخاذه.
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التنقيط

2

.(1
 تتكون الذرة من نواة تحمل شحنة موجبة ،وإلكترونات تحمل شحنة سالبة. -يتأكسد األلومنيوم في الهواء ،وينتُج عنه أوكسيد األلومنيوم ذو الصيغة الكيميائية . Al2O3

5,5

.(2
.1.2للكشف عن أيونات الكلور  Cl-نستعمل الرائز :
أ -محلول حمض الكلوريدريك ؛

؛

ب -محلول الصودا

ج -محلول نترات الفضة

.2.2يؤثر محلول الصودا على :
أ -فلز الحديد
1

؛

ب -فلز الزنك

؛

ج -البالستيك

.(3تصنيف المواد واألجسام :
دفتر – هاتف محمول
زجاج – متعدد اإليتلين )(PE

5,1

.(4
أ -يُؤَدي تخفيف محلول قاعدي إلى تناقص قيمة  .pHصحيح
ب -ينتُج عن احتراق المواد العضوية غاز ثنائي أوكسيد الكربون فقط .خطأ
ج -يُعتبر االسترداد من أهم طرق تدبير النفايات .صحيح

2

2

.(1تصنيف المحاليل :
-A حمض الكلوريدريك
-B الصودا
-C الخل
-D كلورور الصوديوم
.(2

=======<
=======<
=======<
=======<

محلول حمضي
محلول قاعدي
محلول حمضي
محلول محايد

أ -شحنة نواة أيون الصوديوم +11e : Na+
ب -شحنة مجموع إلكترونات األيون -10e : Na+
3

 .(3الغاز المتصاعد هو غاز ثنائي الهيدروجين وصيغته . H2
المعادلة الحصيلة 2Al3+ + 3H2 :

3

2Al + 6H+

 .(4للكشف عن أيونات األلومنيوم  Al3+نستعمل المحلول ) (Bمحلول الصودا فنحصل على راسب أبيض
يسمى هيدروكسيد األلومنيوم ذي الصيغة . Al(OH)3
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2

.(1يفضل استعمال األلومنيوم عوض الحديد ألن تأكسد هذا األخير مع الهواء الرطب ال يحميه من الحث
بحكم طبقته المسامية وبالتالي يحتاج إلى حماية بينما األلومنيوم ال يتآكل لكون مادة األلومين الناتجة عن
تأثير الهواء الرطب عليه كتيمة تحول دون نفاذ الهواء الرطب إلى األجزاء الداخلية لذا ال يحتاج إلى حماية.

2

.(2في حالة استعمال الحديد يجب أن يقوم بوقايته وذلك بطالئه بالصباغة أو بالدهان.
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2
1
2
1

2
2

2
1

2
1
2
2

انقل على ورقتك الجمل أسفله ثم أمأل الفراغات بإحدى المفردات التالية:
نفقد – كاتيونات – محايدة – ﺃنيونات – ﺃصغر – تساوي
 نسمي األيونات الموجبة  ...............و األيونات السالبة......................... عندما  ................ذرة األلمنيوم ثالث ﺇلكترونات تعطي األيون . A 3 تكون الذرة  ...................كهربائيا ألن شحنة النواة  ........................شحنة السحابة اإللكترونية. -تتميز المحاليل المائية الحمضية بقيمة  .................... pHمن .0

يعتبر األلمنيوم من بين الذرات األكثر استعماال في الصناعة .العدد الذري لذرة األلمنيوم هو . Z  13
 -)1حدد عدد ﺇلكترونات ذرة األلمنيوم و عدد الشحن الموجبة لنواتها .علل جوابك.
 -)2ﺃوجد عدد ﺇلكترونات ﺃيون  A 3و عدد الشحن الموجبة لنواته معلال جوابك.
 -)3عند احتراق األلمنيوم في ثنائي األوكسجين  O2نحصل على . A 2O3
 1-3اكتب المعادلة الحصيلة لهذا االحتراق.
 2-3اذكر إحدى خواص هذا األوكسيد.

دخلت بشرى إلى المختبر فوجدت قنينتين إحداهما لمحلول حمض الكلوريدريك و األخرى لمحلول هيدروكسيد الصوديوم
لكن ال تحمالن أية إشارة للتمييز بينهما .بعد إجراء تجربة ،توصلت بشرى إلى التمييز بين قنينة المحلول الحمضي
وقنينة المحلول القاعدي.
صبت بشرى محلول حمض الكلوريدريك في إناء فلزي ،فحدث تفاعل حيث أصبح لون السائل داخل اإلناء أخضرا.
 -)1ما هي التجربة التي أجرت بشرى للتمييز بين المحلولين؟
 -)2ماذا يميز اللون األخضر للسائل ؟
 -)3اكتب معادلة التفاعل الحاصل.
 -)4اقترح على بشرى ﺇنائين إحداهما مصنوع من مادة فلزية و اآلخر من مادة غير فلزية يمكن استعمالها لحفظ
حمض الكلوريدريك.
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2

 -نسمي األيونات الموجبة كاتيونات و األيونات السالبة ﺃنيونات.

1

 عندما نفقد ذرة األلمنيوم ثالث ﺇلكترونات تعطي األيون . A 3 تكون الذرة محايدة كهربائيا ألن شحنة النواة تساوي شحنة السحابة اإللكترونية. -تتميز المحاليل المائية الحمضية بقيمة  pHأصغر من .0

2

 -)1عدد إلكترونات ذرة األلمنيوم و عدد الشحن الموجبة لنواتها :
بما أن  Z=13فإن عدد الشحن الموجبة للنواة هو 13
و بما أن الذرة محايدة كهربائيا فإنها تتوفر على  13إلكترونا

2

 -)2عدد ﺇلكترونات ﺃيون  A 3و عدد الشحن الموجبة لنواته :
تفقد ذرة األلومنيوم  3إلكترونات وبالتالي فعدد الكترونات أيون  Al3+هو  10e-أما شحنة النواة فال تتغير
. +13e
-)3
 1-3المعادلة الحصيلة :
4Al + 3O2
2Al2O3
 2-3إحدى خواص هذا األوكسيد :
من خواص األلومين أو أكسيد األلومنيوم كونه مادة كتيمة تحمي الفلز من األكسدة المعمقة.

2

 -)1التجربة التي أجرت بشرى للتمييز بين المحلولين :
أجرت بشرى تجربة تأثير المحاليل الحمضية على الفلزات وذلك بإضافة محلول حمض الكلوريدريك إلى الحديد فحدث
جيشان وتصاعد غاز وحصولها في النهاية على محلول أخضر يميز أيونات الحديد  .IIبينما ال يحصل أي تفاعل
عندما صبت محلول هيدروكسيد الصوديوم على الحديد ألنه ال يتفاعل معه.

1

-)2

2

 -)3معادلة التفاعل الحاصل :

2

-)4

2
1

2
1

اللون األخضر يميز أيونات الحديد Fe2+ : II

Fe2+ + H2

Fe + 2H+

بالنسبة للمادة الفلزية يمكن استعمال النحاس ،أما الغير الفلزية فيمكن استعمال البالستيك أو الزجاج.

» « DHIBI Nordine / ASMINE Mohamed

43

االمتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك اإلعدادي

التنقيط

1,5

0,5
0,5

1
2
1
0,5

1
2
1

1
2
1

أنجز أحد التالميذ بعض األنشطة التجريبية تتعلق بالمحاليل المائية ومدى تاثير بعضها على مادة األلومنيوم فحضر
ثالث سوائل لها نفس الحجم ،وقاس  pHلهذه السوائل بواسطة مقياس -pHمتر ودوَن النتائج في الجدول التالي :
محلول الصودا
محلول حمض الكلوريدريك
الماء الخالص
السوائل
12
2
0
قيمة pH
.1صنف هذه السوائل الواردة في الجدول إلى حمضية وقاعدية ومحايدة ،معلال جوابك.
.2ثم وضع كأسا بداخله  80mlمن الماء الخالص وأضاف إليه  20mlمن محلول حمض الكلوريدريك فحصل على
محلول ) (Aصيغته ) . ( Al3+ + 3Cl-
.1.2ما اسم هذه العملية التي مكنته من الحصول على المحلول ).(A
.2.2حدد قيم  pHالمحلول ) (Aمن بين هذه القيم pH=3 – pH=8 – pH=1 :
.3بعد ذلك وضع سلكا من األلومنيوم في المحلول ) (Aصيغته )  ( H+ + Cl-مع استعمال مقياس -pHمتر
فالحظ :
 تصاعد غاز صيغته  H2وظهور تدريجيا محلول عديم اللون صيغته ) .( Al3+ + 3Cl-
 تزايد قيمة  pHلهذا المحلول.
.1.3أذكر أسماء األجسام المتفاعلة وأسماء النواتج.
.2.3أكتب المعادلة الكيميائية المتوازنة المختصرة لهذا التفاعل.
.3.3فسر سبب تزايد قيمة  pHللمحلول العديم اللون  ،علما أن حمضيته تناقصت.
.4أذكر االحتياطات التي يجب اتخادها أثناء إنجاز هذه األنشطة التجريبية.

يستعمل محلول كبريتات الحديد  IIIفي عدة مجاالت كالطب والفالحة ...
OH- ، H+ ، Fe3+ ،
يحتوي هذا المحلول على األيونات التالية :
.1حدد من بين هذه األيونات األنيون متعدد الذرات والكاتيون أحادي الذرة.
-19
.2أحسب بوحدة كولوم الشحنة الكهربائية أليون الحديد  IIIرمزه  Fe3+علما أن .e=1,6.10 C
علما أن العدد الذري لهذه الذرات هو  Z(O)=8 :و .Z(S)=16
.3ما عدد إلكترونات أيون الكبريتات
.4ننجز نشاطا تجريبيا بإضافة محلول الصودا )  ( Na+ + OH-إلى محلول كبريتات الحديد III
 (2Fe3+ +3فنالحظ تكون راسب بني ذي لون الصدأ صيغته .Fe(OH)3
)
.1.4ما اسم هذا الراسب البني ؟
.2.4أكتب المعادلة الكيميائية المتوازنة لهذا الترسب.
.3.4ما الهدف من هذا النشاط التجريبي.
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البالستيك مادة عضوية ،احتراقه في الهواء يسبب خطرا على البيئة وعلى صحة اإلنسان .من بين أنواع البالستيك
نجد :
* البالستيك  P.V.Cيحمل الرقم 3 :
1
0,5

* البالستيك  P.Sيحمل الرقم 5 :

.1حدد من بين هذين النوعيين النوع الذي ال يتشوه بفعل الماء المغلى والنوع الذي يطفو على سطح الماء المالح.
.2ما مدلول األرقام المكتوبة على البالستيك.
.3نحرق قطعة من البالستيك  P.Sثم قطعة من البالستيك  P.V.Cفي ثنائي أوكسجين الهواء فنالحظ ظهور
أجسام جديدة من بينها :

1
0,5

* قطرات مائية H2O

* غاز كلورور الهيدروجين HCl

* ثنائي اوكسيد الكربون CO2

* غاز ثنائي أوكسيد الكبريت SO2

.1.3بين أن البالستيك مادة عضوية من خالل هذه األجسام الناتجة.
.2.3حدد نوع البالستيك الذي ينتج عن احتراقه غاز  SO2ونوع البالستيك الذي ينتج عن احتراق
.HCl

0,5
1,5

.3.3فسر ما طبيعة األمطار الناتجة عن دوبان هذين الغازين.
.4.3استنتج مدى خطورة هذه األمطار على البيئة  :النباتات – اإلنسان – البنايات
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التنقيط

1,5

.1تصنيف السوائل :
الماء الخالص محايد ،ألن .pH = 7
محلول حمض الكلوريدريك حمضي ،ألن . pH < 7
محلول الصودا قاعدي ،ألن . pH > 7
.2

0,5

 .1.2اسم هذه العملية التي مكنته من الحصول على المحلول ) (Aهي  :عملية التخفيف.

0,5

 .2.2قيمة  pHالمحلول ) (Aهي pH = 3 :
.3

1

.1.3

2

 .2.3المعادلة الكيميائية لهذا التفاعل :

األجسام المتفاعلة :األلومنيوم و محلول حمض الكلوريدريك.
األجسام الناتــجة :ثنائي الهيدروجين و محلول كلورور األلومنيوم.
2Al3+ + 3H2

.3.3تفسير  :نقصان عدد أيونات  H+التي تحولت إلى غاز تنائي الهدروجين ،يؤدي إلى تناقص حمضية
المحلول و بالتالي تزايد قيمة  pHالمحلول.

1

0,5

2Al + 6H+

.4االحتياطات التي يجب اتخادها أثناء إنجاز هذه األنشطة التجريبية.
وضع قفازات تجنبا للمس المحلول.
وضع كمامة تجنبا الستنشاق أبخرتها.

1

.1

2

.2الشحنة الكهربائية أليون الحديد Fe3+ : III

و . OH-
األنيون متعدد الذرات:
+
3+
الكاتيون أحادي الذرة Fe :و . H
q = +3e = +3.1,6.10-19 C =+4,8.10-19 C
1

 .3عدد إلكترونات أيون الكبريتات

:

x = Z(S) + ( Z(O) x 4) + 2 = 16 + (8 x 4) + 2 = 50 e-
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.4
1

.1.4اسم الراسب البني  :هيدروكسيد الحديد III

2

.2.4المعادلة الكيميائية Fe(OH)3:

Fe3+ + 3OH-

.3.4الهدف من هذا النشاط التجريبي :

1

الكشف عن أيون الحديد  IIIباستعمال رائز الكشف أليون الهيدروكسيد . OH
-

1

.1
البالستيك  P.V.Cال يتشوه بفعل الماء المغلى.
البالستيك  P.Sيطفو على سطح الماء المالح.

0,5

.2مدلول األرقام  :يدل على نوع البالستيك.
.3

1

 .1.3تحتوي النواتج على ذرات الكربون و ذرات الهيدروجين مصدرها من البالستيك ،إذن البالستيك مادة
عضوية.

0,5

.2.3

0,5

 .3.3طبيعة األمطار الناتجة عن ذوبان هذين الغازين عبارة عن أمطار حمضية.

1,5

 .4.3تتجلى خطورة هذه األمطار على البيئة ( النباتات – اإلنسان – البنايات ) في :

غاز كلورور الهيدروجين  HClينتج عن احتراق البالستيك .P.V.C
غاز ثنائي أوكسيد الكبريت  SO2ينتج عن احتراق البالستيك .P.S

قتل النباتات  -إصابة بأمراض مثل حروق جلدية  -تآكل السقوف المصنوعة من الزنك و الحديد.
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االمتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك اإلعدادي

التنقيط

1,5

 .1ضع العالمة ) (xفي الخانة المناسبة :
قلم الرصاص
زجاج
جسم
مادة

1,5

 .2امأل الفراغات بما يناسب مما يلي  :الهيدروجين – الكربون – ثنائي أوكسيد الكربون – الماء – نواة – سحابة.
تتكون الذرة من  ...........شحنتها موجبة تحيط بها ..........إلكترونية .تتكون جزيئات المواد العضوية من ذرات
.............وذرات.................على األقل.
ينتج عن احتراق الكامل لمادة عضوية في الهواء  ..........................و. .......................
 .3حدد الرقم الموافق لكل اقتراح صحيح من خالل وضع دائرة حوله :
 .1.3عند إضافة قليل من حمض الكلوريدريك إلى أنبوب اختبار يحتوي على برادة الحديد ،يتصاعد غاز يسمي :

1

-1ثنائي أوكسيد الكربون
1

 -2ثنائي األوكسيجين

 -2أيونات النحاس II

 -3ثنائي الهيدروجين

 -4أيونات الحديد II

 -3النحاس

pH=5

pH=8 -3

pH=6 -2

pH=12 -4

 .4صل ،بواسطة سهم ،كل عنصر من المجموعة  1بعنصر من المجموعة .2

المجموعة 1
.1
.2
.3
.4
1

 -4كلورور الهيدروجين

.3.3نقوم بتخفيف محلول مائي ذي  ، pH=10يمكن أن يأخذ  pHالمحلول المحصل عليه القيمة :
-1

2

بالستيك

.2.3عند إضافة قطرات من محلول مائي لهيدروكسيد الصوديوم إلى قليل من محلول مائي  ،Aنحصل على راسب
أزرق .يحتوي المحلول  Aعلى :
-1أيون النحاس I

1

حديد

مطرقة

تلفاز

المجموعة 2
أ.
ب.
ت.

ث.


الحديد
األلومنيوم
البالستيك
الزجاج

 .5أتمم ملء الجدول بما يناسب من األيونات التالية NH 4 :

كاتيون

;

مادة عضوية
ينجذب إلى مغناطيس
أخف الفلزات
مادة هشة وقابلة للكسر
; Cl 

SO42

;

Mg 2

أنيون

متعدد الذرات
أحادي الذرة
متعدد الذرات
أحادي الذرة
..................... ..................... ..................... .....................
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1

يدخل الحديد  Feواأللومنيوم  Alفي تركيب اجسام مختلفة وكثيرة االستعمال في محيطنا المباشر.
.1العدد الذري لذرة األلومنيوم هو .Z=13
 .1.1حدد الشحنة الكهربائية إللكترونات ذرة األلومنيوم بداللة الشحنة االبتدائية .e
..........................................................................................................

1

.2.1حدد شحنة نواة ذرة األلومنيوم بداللة الشحنة االبتدائية .e
..........................................................................................................

1

.3.1عندما تفقد ذرة األلومنيوم ثالثة إلكترونات نحصل على أيون ،اكتب رمز األيون.
..........................................................................................................

1

.2يتأكسد الحديد في الهواء الرطب فيتكون ناتج صيغته .Fe2O3
.1.2ما اسم الناتج المحصل عليه ؟
..........................................................................................................

1

.2.2اُكتب المعادلة الكيميائية للتفاعل الحاصل.
..........................................................................................................

2

.3.2اقترح طريقة لحماية الحديد من التأكسد.
..........................................................................................................
..........................................................................................................

4

صادف عبد اهلل في المختبر محلوال مائيا ) (Sفي قارورة بدون أية لصيقة للتمكن من تحديد طبيعة المحلول )(S
ومكوناته قام بالتجارب التالية ،باستعمال جهاز  pHمتر ومحلول مائي لنترات الفضة ومحلول مائي لهيدروكسيد
الصوديوم.
التجربة األولى  :قاس  pHعينة من المحلول ) (Sفحصل على القيمة  ، 0عند درجة الحرارة .25°C
التجربة الثانية :أضاف قطرات من محلول مائي لنترات الفضة إلى عينة أخرى من نفس المحلول ) ، (Sفحصل على
راسب أبيض يسْوَد تحت تأثير الضوء.
التجربة الثالثة  :أضاف قطرات من محلول مائي لهيدروكسيد الصوديوم إلى عينة أخرى من نفس المحلول )،(S
فحصل على راسب له لون الصدأ.
من خالل استغالل النتائج التجريبية ،ساعد عبد اهلل على تحديد طبيعة المحلول ) (Sواأليونات المجودة فيه.
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
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التنقيط

1,5

.1

1,5

.2

زجاج
جسم
مادة

قلم الرصاص
x

حديد

x

مطرقة
x

بالستيك

x

تلفاز
x

x

تتكون الذرة من نواة شحنتها موجبة تحيط بها سحابة إلكترونية .تتكون جزيئات المواد العضوية من ذرات
الكربون وذرات الهيدروجين على األقل.
ينتج عن احتراق الكامل لمادة عضوية في الهواء ثنائي أوكسيد الكربون و الماء .
.3
 .1.3عند إضافة قليل من حمض الكلوريدريك إلى أنبوب اختبار يحتوي على برادة الحديد ،يتصاعد غاز يسمي :

1

-1ثنائي أوكسيد الكربون

 -2ثنائي األوكسيجين

 -3ثنائي الهيدروجين

.2.3عند إضافة قطرات من محلول مائي لهيدروكسيد الصوديوم إلى قليل من محلول مائي  ،Aنحصل على راسب
أزرق .يحتوي المحلول  Aعلى :

1

-1أيون النحاس I

 -2أيونات النحاس II

-1

pH=6 -2

pH=5

2

.4

1

.5

1

 .1.1شحنة إلكترونات ذرة األلومنيوم -13e :
 .2.1شحنة نواة ذرة األلومنيوم هي +13e :
 .3.1رمز األيون هو Al3+ :

المجموعة 1
.1
.2
.3
.4

 -3النحاس

pH=8 -3

pH=12 -4

المجموعة 2
أ.
ب.
ت.

ث.


الحديد
األلومنيوم
البالستيك
الزجاج

مادة عضوية
ينجذب إلى مغناطيس
أخف الفلزات
مادة هشة وقابلة للكسر

كاتيون

1

 -4أيونات الحديد II

.3.3نقوم بتخفيف محلول مائي ذي  ، pH=10يمكن أن يأخذ  pHالمحلول المحصل عليه القيمة :

1

1

 -4كلورور الهيدروجين

أنيون

أحادي الذرة

متعدد الذرات

أحادي الذرة

متعدد الذرات

Mg 2

NH 4

Cl 

SO42
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1

.2
.1.2اسم الناتج المحصل عليه هو أوكسيد الحيد .III

1

.2.2المعادلة الكيميائية للتفاعل الحاصل.
2Fe2O3

2

.3.2لحماية الحديد نستعمل الطالء بواسطة الصباغة أو بفلز غير قابل للتأكسد كالقصدير والزنك.

4

مساعدة عبد اهلل على تحديد طبيعة المحلول ) (Sواأليونات المجودة فيه.
قياس pHأعطي القيمة  0يدل على أن المحلول محلول محايد.
الراسب المتكون األبيض الذي يسود تحث تأثير الضوء بواسطة الكاشف (نترات الفضة) يدل على وجود أيونات
الكلور .Cl-
الراسب المتكون دو لون الصدأ بواسطة الكاشف (هيدروكسيد الصوديوم) يدل على وجود أيونات .Fe3+

4Fe + 3O2

لوضع مقرتحاتكم ومالحظاتكم
dhibi.nordine@gmail.com
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