
 

 

 

  ؟ضع عالمة أمام الجواب الصحيح/ 1

o :نستعمل محلول هيدروكسيد الصوديوم للكشف عن األيونات 

       3+ Al                                                   -Cl                                             2+Cu                         

o أيونات الحديد  عن للكشفIII  3+Fe نستعمل:  

 الصوديوم هيدروكسيد محلول                        الفضة محلول نثرات                 الكلوريدريك حمض محلول         

o من أحسن الطرق لمعالجة النفايات:  

 حرقها                    فرزها وإعادة تصنيعها                 تجميعها في مطارح عمومية        

o على أن المادة الكميائية              تدل العالمة 

 ملوتة                                          أكالة                                            مهيجة              

 : بصحيح أو خطأ / أجب2

o ال تتغير قيمة pH  د    عند تخفيف محلول محاي                                                       ................................ 

o  الصوديوم مع الحديد و ال يتفاعل مع الزنكيتفاعل محلول هيدروكسيد                             ............................... 

o هو الحمضية  الميزة عن المسؤول األيون  Cl-                                                         ............................... 

o  إعادة التصنيع من أهم طرق تدبير النفايات.تعتبر عملية                                               .................................     

o هينثرات الفضة  الصيغة األيونية لمحلول  (-Cl +
+Ag )                                                .................................     

 أتمم ملء الجدول التالي    3 /

 لون الراسب المحلول الكاشف األيون

  نترات الفضة 

2+Cu   

 لون الصدأ  

 

 .Aيمثل الشكل جانبه تبيانة لتجربة تخفيف محلول   /4   

 حدد الخطأ المرتكب في هذه التجربة.   

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

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

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

  التمرين الثاني      8 ن  
 بعض المحاليل المائية : pHيعطي الجدول التالي قيم    

F E D C B A المحلول 

 Hpقيمة  5.2 ,912 3.6 7,0 10,3 28,

صنف       

 المحلول

 ؟ السابقة المائية داخل الجدول المحاليل صنف (1

  

   

   

 سـاعة واحـدة :مـدة اإلنـجـاز  

 2014 / 2015  :السنة الدراسية

 في مادة العلوم الفيزيائية 3الفرض الكتابي رقم 

زي   Aالنمودج      األولىالدورة 
ش  مخ  ة  الز  عدادي  ة  الإ  وي 

ان   الث 

 ............................................................... : االسم الكامل ............... : الرقم 3/    .. : القسم   : النقطة 

  التمرين األول 8 ن
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 ؟قاعدية األكتر والمحلول حمضية األقل المحلول معلال جوابك حدد2) 

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

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

 ومحلول الهيدروجين ثنائي غاز فيتكونFe صوف الحديد  من كميةاختبار يحتوي على  أنبوب فيA  المحلولنصب كمية من 3)  

 IIكلورور الحديد 

a. أنجز رسما توضح فيه ما يمكن مالحظته من خالل هذه التجربة؟ 

 

b. ؟ هذا التفاعلل المبسطة المتوازنة  معادلةالكتب أ 

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

 

 

 الفضة فنحصل على راسب أبيض راتتن ، نأخذ عينة منه ثم نضيف إليها قطرات من محلولA لمعرفة الصيغة األيونية للمحلول 4)

  .يسود تحت تأثير الضوء 

a. كشف عنها من خالل هذه التجربة؟ماهي األيونات التي تم ال................................................................................ 

b. ؟اعط اسم الراسب المتكون واكتب صيغته الكيميائية  

 ........................................................ : صيغته الكيميائية ........................................................ : اسم الراسب

c. ؟اكتب المعادلة الكيميائية المعبرة عن هذا الترسيب............................................................................................................ 

d. المحلول وصيغة اسم استنتجA ؟ 

  ......................................................................صيغته األيونية................................................................ Aسم المحلول ا

 من الماء الخالص  180mL إلى  B من المحلول 20mL نضيف 5) 

a. قيمة   (6 – 9.3 – 13.3) حدد من بين القيم التاليةpH ؟ علل جوابك؟ المحلول الناتج............................................... 

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

 التمرين الثالت ن4
 علما أن العلبة مصنوعة بشراء علبة مشروب غازي فأثار انتباهه انتفاخ العلبة فعاين تاريخ الصالحية وإذا به قد انتهى.حكيم قام 

 انتهاء صالحية المشروب حدث تفاعل كيميائي  ه بعدأن  و pH=3  . المشروب الغازي داخلها )قبل فساده( هو pHمن األلومنيوم وأن  

 أجب عن األسئلة الثاليةأد ى أحد نواتجه إلى انتفاخ العلبة, 

  دلة كميائية سبب انتفاخ العلبة؟افسر مستعينا بمع .1

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

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

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

 ؟ علل جوابك؟ذا التفاعلالمشروب الغازي بعد ه pH كيف سيتغير  .2

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

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

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

 بل إلعادة التصنيع. إعط مراحل إعادة تصنيع األلمنيوملمنيوم قاعلى كون األ         تدل العالمة  .3

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

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