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  ساعة 1: مدة اإلنجاز 

  ..........: الرقم الترتیبي   ...........: القسم 

  

 الزجاج -مادة  
ألنھ موصل ... ..........الرصاص والخشب، ینتمي الرصاص الى مجموعة 

  .ینلكونھ یحتوي على ذرات الكربون والھیدروج

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

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

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

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

  

  : المحلول المحصل علیھ فنجد 

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

.......................................................................................................... :..............  

  الخطر الذي تحذر منھ  مدلولھا

...........  
الحیة مادة مخربة لألنسجة 

  والفلزات

  

  ن2

  
  

  ن2

 

 

 

 

 

  ن2

  

  

  

  

  

  ن1

  

  ن1

  )نــقـــط 

الحدید فلز یعتبر من أقدم المعادن المكتشفة، وتعتمد علیھ الكائنات الحیة بكثرة حیث یدخل في تركیب كل من الخضاب 
  .����و  ����كما یمكن لذرة الحدید أن تعطي أیونین مختلفین ھما 

أو المواد  ثنائي األوكسجینیستعمل الحدید بكثرة في الصناعات األساسیة، لكنھ مھدد باستمرار بخطر التآكل نتیجة تأثیر 

  .ویمكنھا أن تفقد إلكترونین لتتحول إلى أیون الحدید
  . ..............................حدد عدد إلكتروناتھ
  .��استنتج شحنتھ االجمالیة 

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

  
  
  
  
  
  

  
  

  ن1

  ن1
  
  

إعدادي ثانوي االمتحان الموحد المحلیللثالثة
  -  2016دورة ینایر  -

القسم   ............: رقم االمتحان   .........................................

  ●••یمنع استعمال اآللة الحاسبة••●

)نــقـــط  8:  ( الــــتـــمــــریــــن األول 

مادة   -المواد العضویة  -جسم  -الفلزات - خشب :امأل الفراغ بما یناسب من كلمات 
الرصاص والخشب، ینتمي الرصاص الى مجموعة .. ..........یتكون من ........... 

لكونھ یحتوي على ذرات الكربون والھیدروج................ للحرارة والكھرباء عكس الخشب الذي ینتمي الى مجموعة  

  :أجب بصحیح أو خطأ ثم صحح الجمل الخاطئة 
  .الكاتیونات ھي أیونات فقدت الكترونات

.............................................................................................................................
  .القاعدیة على النحاس واأللمنیوم

.............................................................................................................................
  .عادة التدویرمواد قابلة إلالفلزات والزجاج والبالستیك ھي 

.............................................................................................................................
  .أفضل طریقة للتخلص من النفایات فرزھا وعزلھا ثم حرقھا

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

  )یمكن تحدید اختیار واحد أو أكثر في كل حالة( :ضع عالمة في المكان المناسب 
  :توجد مواد ھي 

        متعدد الستیرین               البالستیك  سكین  
  : الجزیئات التي تمثل المواد العضویة 

Fe2O3C4  
  : طبقة تسمى  على سطحھ یتأكسد األلمنیوم في الھواء فتتكون

                    الصدأAlAl2O3 
المحلول المحصل علیھ فنجد  pHونقیس   pH=3نضیف الماء الى حمض الكلوریدریك ذي 

pH=8pH=2 

  :اذكر خطرین من األخطار الناتجة عن احتراق المواد العضویة بحیث تنتج عن 
.............................................................................................................................

.......................................................................................................... :

  : بما یناسب

    الخطر الذي تحذر منھ
  

مدلولھا  2العالمة 

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

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

...........

نــقـــط  8:  ( يــانــثــالالــــتـــمــــریــــن 

الحدید فلز یعتبر من أقدم المعادن المكتشفة، وتعتمد علیھ الكائنات الحیة بكثرة حیث یدخل في تركیب كل من الخضاب 
كما یمكن لذرة الحدید أن تعطي أیونین مختلفین ھما . الدموي لإلنسان والیخضور بالنسبة للنباتات

یستعمل الحدید بكثرة في الصناعات األساسیة، لكنھ مھدد باستمرار بخطر التآكل نتیجة تأثیر 
  .كاألمطار الحمضیة

III مستقلة عن بعضھا البعض. 

  :دراسة ذرة وأیون الحدید 
ویمكنھا أن تفقد إلكترونین لتتحول إلى أیون الحدید Z = 26تتمیز ذرة الحدید بالعدد الذري 

حدد عدد إلكتروناتھ: ..............................اكتب صیغة أیون الحدید الناتج في ھذه الحالة 
استنتج شحنتھ االجمالیة . ��وشحنة نواتھ  ��حدد شحنة السحابة االلكترونیة ألیون الحدید 

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

  جھة سوس ماسة أكادیمیة 
  نیابة تارودانت

  انویة المعرفة التأھیلیةث
  

.........................................: االسم الكامل 
  

 

  
  

امأل الفراغ بما یناسب من كلمات ) 1
........... قلم الرصاص +  

للحرارة والكھرباء عكس الخشب الذي ینتمي الى مجموعة  
  

أجب بصحیح أو خطأ ثم صحح الجمل الخاطئة ) 2
الكاتیونات ھي أیونات فقدت الكترونات+ 

.............................................................................................................................
القاعدیة على النحاس واأللمنیوم تؤثر المحالیل+ 

.............................................................................................................................
الفلزات والزجاج والبالستیك ھي + 

.............................................................................................................................
أفضل طریقة للتخلص من النفایات فرزھا وعزلھا ثم حرقھا+ 

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

ضع عالمة في المكان المناسب ) 3
توجد مواد ھي  من بین األشیاء التالیة+  
                  الزجاج
الجزیئات التي تمثل المواد العضویة + 

4H10CH3ClAgCl
یتأكسد األلمنیوم في الھواء فتتكون+  
 منیوم      واكسید األل
نضیف الماء الى حمض الكلوریدریك ذي +  

pH=2pH=5pH=3
  

اذكر خطرین من األخطار الناتجة عن احتراق المواد العضویة بحیث تنتج عن ) 4
.............................................................................................................................: التكوین الكیمیائي + 
: ..........................................................................................................االحتراق غیر الكامل + 

  

بما یناسب أتمم مأل الجدول التالي) 5

  مدلولھا  1العالمة 

  
  ملوث

  

  

  
  

الحدید فلز یعتبر من أقدم المعادن المكتشفة، وتعتمد علیھ الكائنات الحیة بكثرة حیث یدخل في تركیب كل من الخضاب     
الدموي لإلنسان والیخضور بالنسبة للنباتات

یستعمل الحدید بكثرة في الصناعات األساسیة، لكنھ مھدد باستمرار بخطر التآكل نتیجة تأثیر     
كاألمطار الحمضیةالكیمیائیة 

IIIو  IIو  Iاألجزاء  :مالحظة 

دراسة ذرة وأیون الحدید :  Iالجزء 
تتمیز ذرة الحدید بالعدد الذري 

اكتب صیغة أیون الحدید الناتج في ھذه الحالة ) 1
حدد شحنة السحابة االلكترونیة ألیون الحدید ) 2

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



  :یر الھواء الرطب على فلز الحدید دراسة تأث:  IIالجزء 
. نقوم بتثبیت قطعة من صوف الحدید في قعر مخبار مدرج مملوء بالھواء ثم ننكسھ في حوض بھ ماء كما توضح التبیانة أسفلھ

  .بعد أسبوع تظھر مادة بنیة اللون على صوف الحدید ویصعد مستوى الماء داخل المخبار المدرج

  
  .................................................................................فسر سبب صعود مستوى الماء داخل المخبار المدرج) 1

........................................................................................................................................................  
  .......................................................................ما اسم المادة البنیة المتكونة على صوف الحدید ؟) 2

  ................... .اكتب صیغتھا الكیمیائیة
  .....................................................................................للتفاعل الذي وقع متوازنةاكتب المعادلة الكیمیائیة ) 3
  .ما أھم خاصیة تمیز مادة الصدأ ؟ اشرح كیف تساعد على تآكل فلز الحدید) 4

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

  :لول كیمیائي على فلز الحدید دراسة تأثیر مح:  IIIالجزء 
  :فنحصل على ما یلي  حمض الكلوریدریكنضع قطعة من صوف الحدید في أنبوب اختبار ونضیف إلیھا كمیة من محلول

 
  ....................................................؟ حمض الكلوریدریك محلول بالخاصة  pHما الجھاز المستعمل لتحدید قیمة ) 1

  .......................................................................  .حمض الكلوریدریكأعط القیمة التي یشیر إلیھا محددا طبیعة 
  ..................................................................على ماذا یدل تصاعد الفقاعات وحدوث الفرقعة عند تقریب لھب ؟) 2
.  +  Fe:حمض الكلوریدریكومحلول أتمم معادلة التفاعل الذي وقع بین الحدید ) 3 . . . . .   →     Fe��  +  . . . . ..  
  .حمض الكلوریدریكمحلول أذكر إجراءین وقائیین یجب اتخاذھما أثناء استعمال ) 4

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

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  ن0,5
  

  ن1
  
  ن0,5
  ن1

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ن1

  
  ن0,5
  ن0,5
  ن1
  

  

  )نــقـــط  4:  ( ثـــالــثــالرین ـــمــتـــال
بینت المعاینة األولیة وجود كدمات . وجد شخص میتا قرب معمل لصنع المواد الكیمیائیة ،2016مباشرة بعد عطلة رأس السنة   

على جثة الضحیة، وعدم وجود أي اثار دماء جانبھ، مما جعل الشرطة تعتقد أنھ قتل في المعمل ونقل إلى ھناك، فاقترح المحقق 
  .أسفلھبناء المعمل الذي توضحھ الصورة  أخذ عینة من مالبس الضحیة إلى المختبر وتحلیلھا، وطلب تفحص مخطط 

قام المختبر بوضع قطعة المالبس في الماء المقطر للحصول على 
  :أخذ منھ عینتین  ،محلول

فتكون  ھیدروكسید الصودیومقطرات من محلول  صب في العینة + 
  .أزرقراسب  

فتكون راسب  نثرات الفضةقطرات من محلول  صب في العینة + 
  .تأثیر الضوء أبیض یسود تحت

؟ ماھي األیونات التي تم الكشف عنھا) 1
....................................................................................... 

  .استنتج صیغة المحلول المتكون من ھذه األیونات) 2
.......................................................................................    

 :اكتب معادلة الترسیب الحاصل في كل عینة) 3  
  ...........................................................): 2(في العینة       ............................................................): 1(في العینة +    
  ........................................................: ...............................................................حدد البنایة التي قتل فیھا الضحیة ) 4  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ن1

  
  ن1

  
  ن1

  
  ن1

  ●••بالتوفیق للجمیع••●

  :3البنایة 
 IIصنع كلورورالنحاس

  : 4البنایة 
 IIصنع كبریتات النحاس

  : 2البنایة 

 IIالحدید  كبریتاتصنع 
  :1البنایة 

 IIIصنع  كلورور الحدید

 الستقبالا

 

2,3 

صوف 
 الحدید

 حمض الكلوریدریك
 فقاعات

  

 فرقعة

 لھب

 نقرب لھبا من فوھة األنبوب

صوف 
 مخبار مدرج الحدید

 ھواء

 ماء

 تكون مادة بنیة

 بعد مرور اسبوع

 حامل


