
  إعدادية سيدي بوموسى  نيابة تارودانت

  2012دورة يناير   اإلمتحان المحلي الموحد لنيل شهادة السلك اإلعدادي

  النقطة  01: المعامل  .( 1h )ساعة واحدة : المدة الزمنية   الفيزياء و الكيمياء : المادة 

: اإلسم الكامــــــــل   

............................................................................  
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  2/1الصفحة                                                                 وعـــــالموض  التنقيط
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  ---------------------------- -------------------------------------------------------------) :نقط   8( التمرين األول   ----- 

 :في الخانة المناسبة )  X( ضع العالمة  )1

 

  قلم الرصاص  ذھب  بولي أمید  تلفاز  كرسي  زجاج  
              جسم
              مادة
  

 . الماء ، نواة ، ثنائي أوكسید الكربون ، سحابة ، الھیدروجین ، الكربون  : من الكلمات التالیة غات بما یناسبامأل الفرا )2

 إلكترونیة .......... .................شحنتھا موجبة تحیط بھا  ................................ تتكون الذرة من. 

 على األقل  ................................و ذرات ....... ..................... تتكون جزیئات المادة العضویة من ذرات. 

  و .................................... ینتج عن اإلحتراق الكامل لمادة عضویة في الھواء ..................................... . 

 

ً ضع  )3  :على الجواب الصحیح  إطاراً واضحا

 

  :أفضل طریقة للتخلص من النفایات الناتجة عن المواد المستعملة في الحیاة الیومیة ھي  –أ

a          -  طرحھا في الھواء الطلق.b–  حرقھا في الھواء الطلق.c– فرزھا و معالجتھا .d- وضعھا في حفر و ردمھا . 

  :المحلول المحصل علیھ القیمة  PH، یمكن أن یأخذ  PH = 3نقوم بتخفیف محلول مائي ذي  –ب

a                     -PH = 3b-PH = 5c-pH = 8d–pH = 1,5  

 : )استعمل المسطرة ( صل بواسطة  أسھم بین عناصر المجموعتین  )4

  2المجموعة 1المجموعة 

 .مادة عضویة  -أ.                                                   الحدید -1

 .ینجذب إلى المغنطیس -ب                                         .      األلومنیوم -2

 .أخف الفلزات -ج.                                               البالستیك -3

 .مادة شفافة و قابلة للكسر -د.                                                   الزجاج -4

 

NH4: یونات التالیة أتمم ملء الجدول بما یناسب من األ )5
+     ,Fe3+    ،SO4

2-    ،Cℓ-   . 

 

  كاثیون  أنیون 
  أحادي الذرة  متعدد الذرات  متعدد الذرات  أحادي الذرة

.........................................  .....................................  ...................................  
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2/2الصفحة  

 ----- التمرين الثاني  ( 8 نقط  ):-------------------------------------------------------------------------------------------- 

  .في صناعة أجسام مختلفة و كثیرة اإلستعمال في حیاتنا الیومیة  Feو الحدید  Aℓیستعمل األلومنیوم          

I  ( العدد الذري لذرة األلومنیوم ھوZ = 13   .  

 .  eالشحنة الكھربائیة لنواة ذرة األلومنیوم بداللة الشحنة اإلبتدائیة  Q1أحسب  )1

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

 . eالشحنة الكھربائیة إللكترونات ذرة األلومنیوم بداللة الشحنة اإلبتدائیة  Q2أحسب  )2

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

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

 .إلكترونات نحصل على أیون )  3( عندما تفقد ذرة األلومنیوم ثالثة  )3

 ................................................................................................... أكتب رمز األیون المتكون   ) أ

 .یون األقیمة الشحنة اإلجمالیة لھذا  Q3اعط   ) ب

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

  .شحنة إلكترونات األیون المتكون  Q4أحسب ) ج

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

II ( یتأكسد الحدید في الھواء الرطب ، فیتكون ناتج صیغتھ الكیمیائیةFe2O3 .  

  .................................................................................................. .ما إسم الناتج المحصل علیھ ) 1

  .الحاصل متوازنة أكتب المعادلة الكیمیائیة للتفاعل ) 2

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

  ---------------------------- ------------------------------------------------------------------):ن   4(التمرين الثالث   ----- 

، قام  مكوناتھو  ( S )المحلول  طبیعة للتمكن من تحدید . في قارورة دون أیة لصیقة  ( S )وجد أحمد في المختبر محلوالً مائیاً       

  :بالتجارب التالیة 

  قاس : 1التجربةpH ً المحلول بواسطة جھازpH–  7متًر  فحصل على القیمة . 

  أضاف قطرات من محلول مائي لنترات الفضة إلى عینة من المحلول : 2التجربة( S )  فحصل على راسب أبیض یسود ،

 .تحت تأثیر الضوء 

  أضاف قطرات من محلول مائي لھیدروكسید الصودیوم إلى عینة أخرى من المحلول :3التجربة( S )  فحصل على ،

 ).بني ( راسب لھ لون الصدأ 

  .الموجودة فیھاألیونات و  ( S )المحلول  طبیعةمن خالل استغالل النتائج التجریبیة ، ساعد أحمد على تحدید 

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

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

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

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

 


