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  الدورة الثانية  2كتابي رقم الفرض تصحيح ال
  2010   -  2009: السنة الدراسية

  45min: المدة الزمنية

  :  األولالتمرين  - 
  ثنائي األوكسجين  و الماء :   تؤدي  إلى تكون الصدأ على الحديدكر العوامل األساسية التي ذا ـ 1
      2:     اكتب المعادلة الكيميائية الحتراق النحاس ـ  2
  الكربون و الهيدروجين:   ما هي الدرات األساسية التي تدخل في تركيب المواد العضوية ؟ ـ  3
   ماذا تسمى عملية إضافة محلول إلى الماء و ما الفائدة منها ؟ ـ  4

  الفائدة منها هي النقص من حمضية أو قاعدية المحاليل المركزة لتفادي أخطارها , عملية التخفيف 
  

  : التمرين الثاني - 
  .عن باقي المواد البالستيكية باحتوائه على ذرات الكلور    PVC يتميز   ـ1

  )   ضع عالمة أمام الجواب الصحيح: (تكون   PVCينتج عن احتراق مادة 
 

o  CO2  فقط  o  CO2    وH2O   وC     þ  2  و  غاز كلورور الهيدروجين 2  و    
   السيتريكيحتوي عصير الليمون على حمض ـ   2

    +   الهيدروجين    صيغته:     ؟ ما هو اسم األيون المسؤول على حمضية عصير الليمون و اكتب صيغته ـ أ ـ  2
  :عصير الليمون الطبيعي يساوي تقريبا  pHـ ب  ـ   2

o pH=7  o  pH=9  þ    
  :لدينا ثالثة أنابيب اختبار  ـ  3
  . عديمي اللون   S3و  S2 يوجد محلولين  ) 3(و ) 2(ذي لون أزرق  و في كل من األنبوبين  S1يوجد فيه محلول ) 1(األنبوب  
  .نضيف قطرات من محلول الصودا إلى كل أنبوب من األنابيب الثالثة  
  يتكون راسب أبيض) 3(و ) 2(بينما في األنبوبين , يتكون راسب أزرق ) 1(في األنبوب  

   و اكتب المعادلة الكيميائية المختصرة لتكون هذا الراسب ؟)  1(في األنبوب  أعط صيغة و اسم الراسبـ   ـ أ 3
   2   صيغته,   هيدروكسيد النحاس : اسم الراسب األزرق 

   2+-  2  معادلة تكون الراسب هي 
  ؟اشرح  لماذا , ) 3(و ) 2(نضيف كمية وافرة من محلول الصودا إلى األنبوبين    S3و   S2للتمييز بين  المحلولين  ـ   ـ ب 3

   2+ أو أيون الزنك 3+  الراسب األبيض يعني وجود أيون األلومنيوم
  يذوب في كمية وافرة من محلول الصودا  2+   الراسب األبيض الناتج عن أيون الزنك 

     .على علب مبيدات الحشرات نجد العالمة التالية   ـ  4

  

  ؟ما مدلولها و ما هي اإلحتياطات الالزم اتخاذها  عند استعمال هذه المبيدات 

  يجب تفادي تعرضها للحرارة و الصدمات و االحتكاكات, هذه المبيدات تحترق بسهولة 

  :ـ  التمرين الثالث  
و أثناء ,    IIكبريتات الحديدمحلول بكمية من محلول الصودا و كمية من  ه أن يمد ه من أستاذ أخوك  طلب,  المنزلفي   IIإلعادة تجربة الكشف عن أيون الحديد   

و بعد إضافة قطرات , م بتحضير محلول أخضر بإضافة قطرات من المداد األخضر إلى الماء  اولتعويضه ق,    IIكبريتات الحديد محلول   هأخذ معيإلى المنزل  نسي أن  ه ذهاب
  .انطالقا من المداد لم يتكون أي راسب  صل عليهالمحلول المح إلىمن محلول الصودا 

 2+  المداد األخضر ال يحتوي أيون الحديد :  فسر لماذا لم يتكون الراسب ـ 1
  , المواد المتاحة في المنزلباستعمال بعض  و  )تأثير بعض المحاليل الحمضية على بعض المواد(و مكتسباتك  انطالقا من معارفك ـ 2
  مع ذكر  هذه المواد المستعملة .   IIاقترح على أخيك  طريقة للحصول محلول يدخل في تركيبه  أيون الحديد  

 +2+2:  حسب المعادلة التالية إضافة محلول حمضي على الحديد فيتحول إلى أيونات الحديد 
  



Balaadich Smail     http://pc-col.zic.fr   ou    http://pc-col.blogspot.com Page - 2 - 

 
 2 

 
  

  الدورة الثانية  2كتابي رقم الفرض تصحيح ال
  2010   -  2009: الدراسيةالسنة 

  45min: المدة الزمنية

  : التمرين األول  - 
 . أتمم معادلتي احتراق الزنك و األلومنيوم مع موازنتهاـ  1

 
   . أذكر خطرين من أخطار احتراق المواد العضوية ـ   2

  ...االحتباس الحراري , التلوث , االختناق , التسمم 
   ؟ الفلز الذي ال يتفاعل مع محلول حمض الكلوريدريك و ال مع محلول هيدروكسيد الصوديوم هو  ـ 3

o  Al þ    o  Fe  o  Zn  
   ؟محلول حمضي بعد عملية التخفيف pHو حدد كيف  تتغير قيمة  المحاليل الحمضية  pHاعط مجال ـ   4

   يتزايد  أثناء تخفيف محلول حمضي   ,     المحاليل الحمضية        مجال 
  

2  

2                                      2 3

  :التمرين الثاني  - 
  . يتصاعد بخار الماء و غاز يعكر ماء الجير) مادة عضوية(أثناء احتراق قطعة ورق   ـ1

   2 صيغته   , ثنائي أوكسيد الكربون   :   ما هو هذا الغاز الذي يعكر ماء الجير و أكتب صيغته ـ  أ ـ  1
    و درات الهيدروجين    درات الكربون : انطالقا من هذه التجربة ما هي أنواع الدرات التي تدخل في تركيب الورقـ  ب ـ   1

    pH=10ماء جافيل تساوي  pHقيمة ـ   2
   ؟ هل ماء جافيل  ـ أ ـ  2

o حمضي  o  محايد  þ  قاعدي  
  :  pHستصبح قيمة ,  من الماء 135mlمنه إلى  15mlمرات و ذلك بإضافة 10عند تخفيفه ـ ب  ـ   2

þ   o  pH=11  o  pH=5  
  فنالحظ تصاعد غاز, في أنبوب اختبار   5,5gمن محلول حمض الكلوريدريك على مسحوق الزنك كتلته  120cm3نصب  ـ  3

   يحدث فرقعة عند تقريب اللهب,  2 ثنائي الهيدروجين  :      اعط اسم الغاز الناتج موضحا كيفية الكشف عنه ـ   أ  ـ 3
  +2+2:        اكتب المعادلة الحصيلة المختصرة لهذا التفاعلب  ـ   ـ 3

  :لدينا قارورة أزيلت منها اللصيقة ـ  4
  : جانبهنقوم بالتجربتين و   تأخذ عينتين من المحلول لمعرف المحلول الموجود بداخلها 

يتكون راسب أبيض يسود في ) 2(و في التجربة , يتكون راسب أحمر ) 1(في التجربة 
  الضوء

  
  ).1(أكتب اسم وصيغة األيون الذي تم إبرازه في التجربة ـ أ ـ   4

 3+     الحديد
  ).2(أكتب اسم وصيغة األيون الذي تم إبرازه في التجربة ـ ب ـ   4

   - الكلورور  
  .في القارورةاستنتج اسم و الصيغة الكيميائية للمحلول المجهول ـ ج ـ   4

 3+ -          كلورور الحديد

  :ـ  التمرين الثالث  
  سائل أخضرفالحظت تصاعد الفقاعات من القطعة النقدية وبعد مدة سحبتها فوجدت أنها مكسوة , سقطت ألختك سهوا قطعة نقدية على عصير الليمون أثناء تحضيره 

  .كيميائية مع التوضيح بمعادلة  . ظهر عليها السائل األخضرألختك ما أصل الفقاعات المتصاعدة من القطعة النقدية و لماذا فسر 

نتيجة تأثير عصير الليمون الحمضي على القطعة النقدية التي تتكون من الحديد و  2أصل الفقاعات هو تصاعد غاز ثنائي الهيدروجين 
    2+دلك لظهور السائل األخضر الذي يدل على تواجد أيونات الحديد 

   +2+2 :   المعادلة التي تعبر عما حدث هي 
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  الدورة الثانية  2كتابي رقم الفرض تصحيح ال
  2010   -  2009: السنة الدراسية

  45min: المدة الزمنية

  : التمرين األول  - 
  .أتمم معادلتي احتراق النحاس و الحديد مع موازنتهاـ  1
  لماذا ال يحتاج األلومنيوم للحماية مثل الحديد  ؟ـ  2

  تتكون على األلومنيوم غير مسامية أي غير منفذة للهواء و السوائلألن  طبقة األلومين التي 
   الفلز الذي يتفاعل مع محلول حمض الكلوريدريك و اليتفاعل مع محلول هيدروكسيد الصوديوم هو  ؟ ـ 3
o   o    þ    o    

   محلول قاعدي بعد عملية التخفيف؟ pHالمحاليل القاعدية  و حدد كيف  تتغير قيمة  pHاعط مجال ـ   4
   يتناقص    عند تخفيف محلول قاعدي ,    المحاليل القاعدية هو   مجال 

  

     +    2                         
     +    2                                 3 4 

  :التمرين الثاني  - 
2صيغته   ثليناإلحترق ي  ـ1   .احتراقا كامال  2في ثنائي األوكسجين ) مادة عضوية( 4

  ها ؟و أكتب صيغاإلثلين  هي األجسام الناتجة عن احتراق ما ـ  أ ـ   1
    2و الماء    2 ثنائي أوكسيد الكربون 

  22242  .أكتب المعادلة الكيميائية المتوازنة لهذا التفاعلـ  ب ـ   1
  . في المحلول  +أكبر من عدد األيونات  في المحلول  +حيث عدد األيونات  لهما نفس الحجم  و   نتوفر على محلولين مائيين ـ   2

   ؟ هو  أكبر   المحلول ذو ـ أ ـ  2
o   þ    

   ما هو المحلول الذي تم تخفيفه؟,  pHأحدهما يصبح لهما نفس قيمة  عند تخفيفـ ب  ـ   2
þ   o    

+ من محلول حمض الكلوريدريك كمية نصب  ـ  3    يحدث فرقعة تصاعد غازاختفاء األلومنيوم و فنالحظ , في أنبوب اختبار    األلومنيومعلى مسحوق  -
  .الغاز الناتجو صيغة اعط اسم  ـ   أ  ـ 3

   2ثنائي الهيدروجين  
  .في األنبوب  استنتج صيغة المحلولبعد نهاية التفاعل ما هي األيونات المتواجدة في األنبوب ؟  ب  ـ   ـ 3

  كلورور األلومنيوم 3+-  صيغة المحلول,  -و  أيونات الكلورور    3+ أيونات األلومنيوم 
  :جانبه  كما يبين الشكل  �و    1نضيف محلول الصودا إلى محلولين  ـ  4

  يتكون راسب أبيض   �في األنبوب و ,  خضريتكون راسب أ 1األنبوب في 
  

  ؟ 1في المحلول  خضرما سبب ظهور الراسب األـ أ ـ   4
   -مع أيونات الهيدروكسيد   2+    تفاعل أيونات الحديد

   2+-  2:  حسب المعادلة 
  .للتمييز بينها؟ أعط طريقة �األنبوب في ما هي األيونات الممكن تواجدها ـ ب ـ  4

 2+أو أيونات الزنك  3+ هي أيونات األلومنيوم 
  :للتمييز بينهما نضيف كمية وافرة من محلول الصودا 

 2+إذا ذاب الراسب فإن األيونات الموجودة هي أيونات الزنك  
   3+إذا لم يذب فاأليونات الموجودة في المحلول  هي األلومنيوم 

  :ـ  التمرين الثالث  
+  II (Cuفي كأس تحتوي محلول كبريتات النحاس  Fe نغمر  قطعة من حديد SO   )   يتغير لون المحلول من األزرق إلى األخضر  و يتوضع وجيزة األزرق اللون و بعد مدة

  أحمر على قطعة الحديد و عندما نصب قطرات من محلول الصودا على المحلول يتكون راسب أخضر فلز
  .و تعرف على الفلز األحمر المتوضع على الحديد تغير لون المحلول من األزرق إلى األخضرفسر ـ 1

المسؤولة عن اللون   2+ المسؤولة عن اللون األزرق و ظهور أيونات الحديد 2+ تغير لون المحلول ناتج عن اختفاء أيونات النحاس
والفلز المتوضع على قطعة الحديد هو فلز النحاس المعروف باللون األحمر حيث نتج عن , ) تكون الراسب األخضر يؤكد ذلك(األخضر 

    إلى درات النحاس   2+   تحول أيونات النحاس
  .بمعادلة كيميائية  عبر  عما حدثـ  3

  +2+2 
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  الثانيةالدورة   2كتابي رقم الفرض تصحيح ال
  2010   -  2009: السنة الدراسية

  45min: المدة الزمنية

  : التمرين األول  - 
   .لتكونه المتوازنة و اكتب المعادلة الكيميائية  للجسم الناتج عن احتراق الزنكالصيغة الكيميائية اسم و اعط ـ 1

  2:  معادلة التفاعل هي    ZnOأوكسيد الزنك 
    2و الماء     2ثنائي أوكسيد الكربون  :      ؟ مع كتابة صيغها الكيميائية) مادة عضوية( PEالناتجة عن احتراق  ما األجسامـ  2
   ؟ يتفاعل مع محلول هيدروكسيد الصوديوم هتتفاعل مع محلول حمض الكلوريدريك و تي المادة الت ـ 3

o  الرخام þ  و الجلد الشعر  o  Fe  o  Cu  
   :كلما تم تخفيف محلول حمضي كلماـ   4

þ   تزايد o    تناقصpH o    ال يتغيرpH 
  

  :التمرين الثاني  - 
  .فتصاعد غاز يعكر ماء الجير و يتكون فوار عند تقريب إناء بارد احتراقا كامال O2في ثنائي األوكسجين ) مادة عضوية(  نالبروبايحترق   ـ1

  تكون ثنائي أوكسيد الكربون والماء:    ؟ كيف تفسر تعكر ماء الجير و تكون الفوار ـ  أ ـ   1
  83:  صيغة البروبان هي 2283  .التالية و استنتج الصيغة الكيميائية للبروبانالمعادلة الكيميائية المتوازنة  تممأـ  ب ـ   1

  .pH=12محلول ماء الجير ذي  لديناـ   2
   : محلول ماء الجير ـ أ ـ  2
þ  قاعدي o  حمضي o  محايد 

   : pHقيمة ماء الجير فإن عند تخفيف ـ ب  ـ   2
o   14تتزايد لتقترب من þ   7تتناقص لتقترب من o   0تتناقص لتقترب من 

  الزنكفنالحظ تصاعد غاز يحدث فرقعة مع اختفاء , في أنبوب اختبار  Zn  الزنكعلى مسحوق  (-Na++OH) الصودا نصب محلول  ـ  3
    2ثنائي الهيدروجين   :      .اعط اسم و صيغة الغاز الناتج ـ   أ  ـ 3
  .في األنبوب  بعد نهاية التفاعل ما هي األيونات المتواجدة في األنبوب ؟ استنتج صيغة المحلولب  ـ    ـ 3

   +   :   صيغة المحلول هي ,      + و الصوديوم          أيونات الزنكات 
كما  � نترات الفضة إلى المحلول قطرات من  و  1محلول الصودا إلى محلول قطرات من نضيف  ـ  4

  :يبين الشكل  جانبه 
يتكون   �و في األنبوب ,  الصودابيض يذوب في كمية وافرة من محلول يتكون راسب أ 1في األنبوب 
  يسود في الضوء راسب أبيض 

  .اكتب رمزه  ؟ 1في المحلول  األيون الذي يكشفه الراسب األبيضما ـ أ ـ   4

   2+ الزنك   
  .اكتب رمزه  ؟ �في األنبوب  الذي يبرزه الراسب األبيض المسود  األيون هوما ـ ب ـ  4

   -الكلورور 
   1حدد صيغة المحلول ,  1ناتج عن تخفيف المحلول  �علما أن المحلول ـ ج ـ   4
-+2
  

 
  :ـ  التمرين الثالث  

اشترى أحمد قطع من األلومنيوم و قارورة لمحلول الصودا , إلعادة بعض التجارب التي أنجزها األستاذ في القسم 
وعند فتحه لعلبة قطع األلومنيوم الحظ أنها فقدت بريقها و تكونت . المركز تحمل عليها اللصيقة جانبه 

و , من محلول الصودا فلم يحدث أي تفاعل و أخد قطعة من هذه القطع و وضعها في كمية , عليها طبقة داكنة 
بعد مدة تم أخد قطعة أخرى فقام بصقلها فأعاد التجربة من جديد فالحظ حدوث فوران و تصاعد غاز و 

  هذه القطعة الكلي لختفاء اال
   جانبه ؟ ةما مدلول العالمات التي تحملها اللصيقـ  1

 أثناء استعمالها لتفادي أخطارهاالصودا مادة أكالة يجب ارتداء النظارات و القفازات 
   . ماأللومنيوفسر لماذا لم يحدث التفاعل إال بعد صقل ـ  2

 يتأكسد األلومنيوم في الهواء فتتكون عليه طبقة األلومين الغير منفذة للغازات والسوائل و هذه الطبقة هي التي حالت دون تأثير الصودا
 أزيلت هذه طبقة األلومين مما سمح بالتفاعل و بعد صقل قطعة األلومنيوم, على األلومنيوم 
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  الدورة الثانية  2كتابي رقم الفرض تصحيح ال
  2010   -  2009: السنة الدراسية

  45min: المدة الزمنية

  : التمرين األول  - 
    32 : صيغتها  , األلومين  :  .ما اسم المادة التي تتكون على األلومنيوم عند تعرضه للهواء و اكتب صيغتها الكيميائيةـ 1
  .أكسيد الكربون تزايد ــ  الماء  ــ تناقص  ــ  ثنائي : امأل الفراغ بما يناسب  بإحدى الكلمات التاليةـ  2

  الماءو ثنائي أوكسيد الكربون  احتراق مادة عضوية تحول كيميائي ينتج عنهــ  
   pHتناقص بينما تخفيف محلول قاعدي يؤدي إلى pH تزايد تخفيف محلول حمضي يؤدي إلىــ 
  .أذكر خطرين من أخطار النفايات  ـ 3

  ...انتشار األمراض التنفسية , انتشار األوبئة , الطبيعي تدهور المجال , تسمم المياه السطحية و الجوفية 
  :مع ذكر بعض اإلحتياطات الالزم اتخاذها عند استعمال مادة تحمل تلك العالمة   جانبه حدد مدلول العالمةـ   4

   اللهب و الصدمات و االحتكاكات بتجن:  اإلحتياطات ,مادة قابلة لالنفجار :  مدلول العالمة
  

  :التمرين الثاني  - 
  من ثنائي األوكسجين  300mlمن صوف الحديد عند تأكسده في الهواء الرطب يستهلك   1gعلما أن   ـ1

  322   .أكتب المعادلة الكيميائية ألكسدة الحديد في الهواء الرطبـ  أ ـ   1
   2  .من صوف الحديد في الهواء الرطب   5gأحسب حجم ثنائي األوكسجين المستهلك عند التأكسد الكامل ل  ـ  ب ـ   1

  تحتوي إحداهما على محلول حمض الكلوريدريك  ) أنظر الشكل جانبه( نتوفر على كأسينـ   2
  pHبعد مدة نقيس , الثانية على نفس المحلول بعدما أضيفت إليها كمية من مسحوق الحديد  و 

   :المحلولين 
   )1(الكأس  .ما الكأس الذي أضيفت إليها كمية من الحديدـ أ ـ   2
  .علل الجواب ـ ب ـ   2

تفاعل الحديد مع حمض الكلوريدريك يِؤدي إلى استهالك كمية من أيونات 
 المسؤولة عن الحمضية H+  نالهيدروجي

   تزايد  مما ينتج عنه تناقص الحمضية و 

 :أتمم مأل الجدول التالي  ـ  3
  صبغة  األيون

صيغة األيون 
  الكاشف

  صيغة الراسب  لون الراسب

Cu2+ -2  أزرق  
-  Ag+ أبيض يسود في الضوء    
  3 أحمر  -  3+
  Fe(OH)2  أخضر  -  2+

III  ـ  التمرين الثالث:  
  .فالحظ انتفاخ العلبة , قام أحمد بشراء علبة مشروب غازي فصادف تاريخ  انتهاء صالحيتها   
  .  pH=3المشروب الغازي داخلها يساوي  pHعلما بأن العلبة مصنوعة من مادة فلزية و  

  .و اقترح طريقة لمعرفة هذه المادة الفلزية  .ح بمعادلة كيميائية مع التوضيفسر انتفاخ العلبة مع تحديد ما هي المادة الفلزية التي يمكن أن تدخل في تركيب العلبة 

pH=3   التي يمكن تدخل في تركيب  الحديد أو األلومنيوم أو الزنكيعني أن المشروب الغازي مادة حمضية تتفاعل مع بعض الفلزات مثل
  +3+2أو    +2+2أو    +2+2  :معادلة التفاعل هي .نتيجة هذا التفاعل نو انتفاخ العلبة دليل على تصاعد غاز ثنائي الهيدروجي, العلبة 

إذا لم يجذبها المغناطيس نقوم , نقوم بتقريب المغناطيس فإذا تم جدب العلبة فإنها من الحديد : لمعرفة المادة الفلزية المكونة للعلبة 
  .فإن العلبة من األلومنيوم في حالة النفي فهي من الزنك   2,7g/cm3إذا كانت قريبة من بقياس كتلتها الحجمية 

فننتظر حتى تختفي هذه العينة في المحلول و نضيف إليها قطرات من محلول عينة من العلبة و نضعها في حمض الكلوريدريك  نأخذأو 
  في حالة تكون الراسب األبيض فيعني أن العلبة من األلومنيوم أو الزنك, إذا تكون راسب أخضر فيعني أن العلبة من الحديد : الصودا 

في الغالب تصنع من األلومنيوم ألنه (إذا ذاب الراسب األبيض فإنها من الزنك : وافرة من محلول الصودا في هذه الحالة نضيف كمية 
 )األخف أي األرخص كلفة في النقل
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  الدورة الثانية  2كتابي رقم الفرض تصحيح ال
  2010   -  2009: السنة الدراسية

  45min: المدة الزمنية

  : التمرين األول  - 
   كيف نقي الحديد من التآكل الناتج الصدأ؟ـ 1

  من فلز آخر ال يؤثر عليه الهواء مثل األلومنيوم بعزله عن الهواء و الماء عن طريق طالئه بمادة ذهنية مثل الصباغة أو كسائه بطبقة
   أكسيد الكربونــ  الكربون  ــ ثنائي   الهيدروجينــ  الماء  :امأل الفراغ بما يناسب  بإحدى الكلمات التاليةـ  2

   الماء و ثنائي أوكسيد الكربون  ينتج عن احتراقها,  الهيدروجين و الكربون  تتكون أساسا من درات العضويةالمواد 
  .إجراءين من اإلجراءات المتخذة لتدبير النفايات أذكر   ـ 3
  )فرض غرامات مالية(ثم الزجر , التحسيس و التوعية بخطورة النفايات  ــ
  ..نفس الخصائص من أجل تسهيل عملية استردادها ذاتفرز و تصنيف النفايات حسب مجموعات  ــ
   :اإلحتياطات الالزم اتخاذها عند استعمال مادة تحمل تلك العالمة  حدد مدلول العالمة جانبه مع ذكر بعض ـ   4

 ...عدم لمسها أو استنشاقها و استشارة طبيب عند حدوث دوار: اإلحتياطات, سامة :  مدلول العالمة
  

  :التمرين الثاني  - 
 HClو   CO2و   H2Oهي  الكيميائيةصيغها في ثنائي األوكسجين بلهب أخضر فتنتج ثالثة غازات  X تحترق مادة عضوية  ـ1

  كلورور الهيدروجين:HCl ثنائي أوكسيد الكربون    :CO2 الماء        : H2O  ما أسماء هذه الغازات؟ـ  أ ـ   1
  . X استنتج ما هي الدرات التي تدخل في تركيب هذه المادة العضوية ـ  ب ـ   1

   و درات  الكلور    و درات  الهيدروجين   درات الكربون 
  هيدروكسيد الصوديومتحتوي إحداهما على محلول )  أنظر الشكل جانبه(نتوفر على كأسين ـ   2
  :المحلولين   pHبعد مدة نقيس ,  األلومنيومو  الثانية على نفس المحلول بعدما أضيفت إليها كمية من مسحوق  

  .األلومنيوم؟ علل الجواب مسحوق ما الكأس الذي أضيفت إليها كمية من 

يتفاعل مع  المسؤول عن القاعدية - هيدروكسيد أيون الألن ) 1(هي الكأس 
مما يؤدي إلى تناقصه في المحلول أي تناقص القاعدية تم تناقص األلومنيوم 

 
 :أتمم مأل الجدول التالي  ـ  3
 
  
 

  Cu2+-  2-+2  الكيميائية الحصيلة لتكون الراسبالمعادلة   صيغة األيون الكاشف  صبغة  األيون المراد إبرازه
-  Ag+  -+  
+3  -  3+ - 3

  :ـ  التمرين الثالث  
   ) جانبه(لتحديد مكونات الهواء قام يوسف بالتجربة 

   فسر تصاعد الماء في المخبار المدرج و ظهور الطبقة الحمراء على صوف الحديدـ  1
و هي ناتجة عن تفاعل ثنائي )  أوكسيد الحديد(الطبقة الحمراء هي الصدأ 

األوكسجين مع الحديد بوجود الماء أي تصاعد الماء ناتج عن استهالك غاز ثنائي 
  األوكسجين

  
   322  .عبر عما حدث بمعادلة كيميائية متوازنةـ  2
 ,نعتبر أن الهواء يتكون من ثنائي األوكسجين و ثنائي اآلزوت ـ  3
  2  2  انطالقا من التجربة جانبه حدد نسبتي هذين الغازين ؟ 
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  الدورة الثانية  2كتابي رقم الفرض تصحيح ال
  2010   -  2009: السنة الدراسية

  45min: المدة الزمنية

  : التمرين األول  - 
   :أتمم التفاعالت الكيميائية التالية ـ  1

        IIIأوكسيد الحديد                        ثنائي األوكسجين+  الحديد
  أوكسيد الزنك                       ثنائي األوكسجين +  الزنك

  :  المواد العضوية تتكون أساسا من درات كل ـ 2
o  النحاس و الزنك  o   األوكسجين والكبريت  þ  الكربون و الهيدروجين  o    الهيدروجينالكلور و   

  .مع كتابة صيغها  ؟ ما هي األيونات المسؤولة على حمضية أو قاعدية المحاليل المائية ـ   3
  -و أيونات الهيدروكسيد    +أيونات الهيدروجين 

  :عن الكشف  رائزيأكتب المعادلة الكيميائية الحصيلة المختصرة التي تعبر عن  ـ  4
  3+-3  : أيون األلومنيوم

  +-              :   أيون الكلورور

  :التمرين الثاني  - 
 النحاس في ثنائي األوكسجين و ينتج جسم جديدحترق ي  ـ1

      أوكسيد النحاس   : ؟و أكتب صيغتهالناتج إسم هذا الجسم ما ـ  أ ـ   1
 من ثنائي األوكسجين  5gمن النحاس يحتاج إلى   20gعلما أن االحتراق الكامل ل  ـ  ب ـ  1

  . من النحاس   100gأحسب حجم ثنائي األوكسجين الذي يحتاجه احتراق ,   1,3gمن ثنائي األوكسجين تساوي  1lو أن كتلة 

   2:  ثانيا          2:  أوال 
  .فيحدث فوران و تصاعد فقاعات على مسحوق الحديد   Sنصب محلوال ـ   2

  . و أكتب صيغته ؟ علل الجواب Sما األيون الموجود في المحلول ـ أ ـ  2
  بوفرة  + يتفاعل مع الحديد فإنه محلول حمضي أي يحتوي على أيون الهيدروجين  بما أن المحلول 

     محلول حمضي إذن    S: ؟ Sهذا المحلول   pHما هو مجال ـ ب ـ  2
 محلول كلورور الصوديوم ينتجأخضر  و فيتكون راسب ,  pH=12ذي   X2 نضيف إليه كمية من محلول    X1كمية من محلول ضع في أنبوبن ـ  3

حدد األيون المسؤول عن هذه القيمة في  X2المحلول  في  pH=12انطالقا من قيمة ـ أ ـ  3
  معلال الجواب ؟  X2هذا المحلول 

   يعني  أن المحلول قاعدي  ألن  - هو 
  األخضر ؟ما األيون الذي يكشف عنه الراسب ـ ب ـ  3

   +2   أيون الحديد
  . X2و    X1استنتج اسم و صيغة المحلولين ـ ج ـ  3
 X1: 2+-    كلورور الحديد
    
 X2:    هيدروكسيد الصوديوم-+   

  

  :ـ  التمرين الثالث  
 .الساحلية بسهولة و بسرعة أكثر  في المناطق  األبواب و اآلالتهياكل السيارات و و تتآكل تصدأ 

  .اقترح تفسيرا علميا لهذه الظاهرة مع كتابة المعادلة الكيميائية التي تعبر عن هذه الظاهرة  

عملية تأكسد و هذه الرطوبة باإلضافة إلى الهواء و تواجد ماء البحر المالح الذي يسرع ,المناطق الساحلية معروفة بارتفاع الرطوبة 
 :المعادلة المعبرة عن هذا التفاعل هي , ) الصدأتكون (الحديد 

  
 322 
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  الدورة الثانية  2كتابي رقم الفرض تصحيح ال
  2010   -  2009: السنة الدراسية

  45min: المدة الزمنية

  : التمرين األول  - 
  :مع  موازنتها  الكيميائية التالية المعادلتينأتمم ـ  1
  3O2Al                           2+  Al    CuO                        2O+     
  :  هما المواد العضوية  الناتجين األساسيين الحتراق جميع  ـ 2

o   الماء و الكربون  o  ثنائي أوكسيد الكربون و الكلور  þ  ثنائي أوكسيد الكربون و الماء  
  : في المحاليل القاعدية يكون  ـ   3

o  [ H+ ]>[ HO- ]   o  [ HO- ]=[ H+ ]  þ  +-  
  :الحصيلة المختصرة التي تعبر عن رائزي الكشف عن أكتب المعادلة الكيميائية ـ   4

  II :   2-+2 لحديدأيون ا

    III :  3-+3 حديدأيون ال

  :التمرين الثاني  - 
 في ثنائي األوكسجين و ينتج جسم جديد الحديديحترق   ـ1

   43أوكسيد الحديد المغناطيسي  :   إسم هذا الجسم الناتج و أكتب صيغته؟ما ـ  أ ـ   1
  من ثنائي األوكسجين 8Lيحتاج إلى  الحديدمن   27,3gعلما أن االحتراق الكامل ل ـ  ب ـ   1

  .  الحديدمن   136,5gثنائي األوكسجين الذي يحتاجه احتراق  كتلةأحسب ,   1,3gمن ثنائي األوكسجين تساوي  1Lو أن كتلة 

   2 :    ثانيا    2:   أوال 
  . في المحلول    Zn(HO)  يتصاعد غاز يحدث فرقعة و يظهر أيون الزنكات زنك وبعد التسخينعلى مسحوق ال pH=11 ذي   Sنصب محلوال ـ   2

   2 ثنائي الهيدروجين  :   ؟أكتب صيغته  إسم الغاز الذي يحدث الفرقعة و ما ـ أ ـ  2
  : pHبعد التفاعل ـ ب ـ  2

þ   يتناقص  o  يتزايد  o  ال يتغير  

 كبريتات الصوديوممحلول  ينتجو   أحمرفيتكون راسب  pH=12ذي   X2 نضيف إليه كمية من محلول    X1نضع في أنبوب كمية من محلول ـ  3
حدد األيون المسؤول عن هذه القيمة في  X2في المحلول   pH=12انطالقا من قيمة ـ أ ـ  3

  معلال الجواب ؟  X2هذا المحلول 
   يعني  أن المحلول قاعدي  ألن  - هو 

  ؟ حمراأليون الذي يكشف عنه الراسب األإسم و صيغة  ما ـ ب ـ  3
   +3    أيون الحديد

  . X2و    X1استنتج اسم و صيغة المحلولين ـ ج ـ  3

 X1:  2+          الحديدكبريتات   
 X2:  الصودا(هيدروكسيد الصوديوم    (-+  
  

  :ـ  التمرين الثالث  
  .و أراد مألها بغاز لكي تتصاعد , خات مختلفة األلوان من أجل التزيين ااستعدادا لالحتفال بعيد الميالد قام أخوك بشراء عدة نف

  : الجدول التالي  مكتسباتك في الدرس و على  باعتمادك على
  البوتان  ثنائي الهيدروجين  ثنائي أوكسيد الكربون  الهواء  الغاز

  1,29 1,97 0,08  2,7 (g/l)كتلته الحجمية ب 
  المناسب لملء النفاخات  الغاز ساعد أخاك على اختيار, كلما كانت الكتلة الحجمية للغاز أصغر كلما يتصاعد إلى األعلى : علما أن 
  . مستعينا في التوضيح بمعادلة كيميائية, طريقة تحضيره مع ذكر الوسائل المستعملة   عليه و اقترح

  .ألنه أقل كتلة حجمية  2 الغاز المناسب هو ثنائي الهيدروجين 
األلومنيوم  فيتحول الفلز إلى أيونات  على صوف الحديد أو) حمض الكلوريدريك مثال(لتحضير هذا الغاز يكفي  إضافة محلول حمضي 

  .مصحوبا بتصاعد غاز ثنائي الهيدروجين 
  +3+2أو        +2مثال لمعادلة التفاعل   

  .الزنك  فيتصاعد غاز ثنائي الهيدروجين يمكن كذلك  استعمال محلول الصودا مع األلومنيوم أو مع : مالحظة 
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  الدورة الثانية  2كتابي رقم الفرض تصحيح ال
  2010   -  2009: السنة الدراسية

  45min: المدة الزمنية

I -  التمرين األول :  
  :العوامل األساسية  لتكون الصدأ هي  ـ 1

o   الحديد و الكربون  o  ثنائي األوكسجين و الحديد  þ  الحديد و ثنائي األوكسجين  مع وجود  الماء  
  :  درات جميع المواد العضوية تتكون أساسا من ـ 2

o   الماء و الكربون  o   ماءالكربون و الثنائي أوكسيد  þ  الكربون و الهيدروجين  
  : فإن [ -OH ]>[ +H ]  في محلول عندما تكون ـ   3

o  0<pH<7 þ    o  pH=7  

  : مع موازنتهما نأتمم المعادلتين التاليتيـ   4
   +    HO-                    Al(HO)3                 Al  + +                     3+ +   H2 

II -  التمرين الثاني:  
  من أوكسيد الحديد المغناطيسي  18,85gعنه  ينتج ف غاز الحديد في من صوف   13,65gيحترق   ـ1

   2:   كتلته    2 ثنائي األوكسجين  :  .استنتج كتلته  ؟ و صيغة الغاز الالزم الحتراق الحديد ما إسم 
  .H2Oفي ثنائي األوكسجين ويؤدي إلى تكون غاز يعكر ماء الجير و بخار الماء  C2H6Oصيغته ) مادة عضوية(يحترق كحول اإليثانولـ  2

   2:     أكتب صيغة الغاز الذي يعكر ماء الجيرـ أ ـ  2
  22262:   .عبر عن هذا التفاعل بمعادلة كيميائية متوازنة ـ ب ـ  2

 :حمض النتريك كما يبين الشكل جانبه محلول  نحصل علىو  بيض يسود في الضوءفيتكون راسب أ  X2 محلول مع pH=2ذي     X1محلوال نمزج  ـ  3
  معلال الجواب ؟  X1حدد األيون المسؤول عن هذه القيمة في هذا المحلول  X1في المحلول   pH=2انطالقا من قيمة ـ أ ـ  3

  يعني  أن المحلول  حمضي  ألن  + هو 
  ؟ األبيض الذي يسود في الضوءالراسب  وجوده عن يدلما  إسم و صيغة األيون الذي ـ ب ـ  3

   -  أيون الكلورور
  . X2و    X1استنتج اسم و صيغة المحلولين ـ ج ـ  3
 X1:  حمض الكلوريدريك(كلورور الهيدروجين   (-+ 
 X2:           نترات الفضة    

  

III  ـ  التمرين الثالث:  
أثار , هذه األكياس و أثناء ترتيب , و كلف ابنه يوسف بنقلها إلى مستودع المزرعة  مع بداية الموسم الفالحي اشترى الحاج عبد القادر بعض األكياس من األسمدة 

 فأخذ كمية من حبيبات هذا السماد و أذابه في الماء لتحضير محلول نترات األمونيوم, انتباه يوسف كيس يحمل عليه لصيقة كتب عليها نترات األمونيوم 
 (NH  + NO  )   و أذاب كذلك كمية من ملح الطعام في الماء للحصول على محلول  كلورور الصوديوم(Na + Cl )   فأضاف قطرات  من نترات األمونيوم  إلى محلول

  .توقع حدوثه  يسود في الضوء كما كلورور الصوديوم ولم يتكون الراسب األبيض الذي
مستعينا  ,  فسر عدم تكون الراسب األبيض الذي يسود في الضوء كما توقعه يوسف, انطالقا من مكتسباتك و من الصيغ الكيميائية للمحاليل التي استعملها يوسف 

  .لتوضيح الصحيح بمعادلة كيميائية

 عوض  نترات الفضة       عدم تكون الراسب األبيض الذي يسود في الضوء ناتج عن استعمال نترات األمونيوم 
    و ليس أيون األمونيوم  + هو أيون الفضة   - حيث أن األيون الكاشف عن أيون الكلورور       
 +-   :و دلك حسب المعادلة التالية   

  


