
 

 

 الثالثة إعدادي 1فرض محروس رقم 

 الأسدس الأول

 نقط 8التمرين الأول : 

 ن(1ميز الأجسام عن المواد فيما يلي :                                                                         )  -1  

 زنك .   –خشب  –فولاذ  –عجلة  –مقلات  –نحاس  –علبة  –كرسي        

 ...........................الأجسام .....................................................................................................................       

 ..................................................................المواد ..................................................................................       

 ن(  3املأ الجدول التالي :                                                                                          ) -2  

المجموعات 

 الأساسية للمواد 

 المواد الزجاجية  العضوية المواد المواد البلاستيكية المواد الفلزية

 ......................... مصدر المواد 

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

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

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

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

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

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

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

 .......................-(1 أمثلة 

2)-...................... 

3)-...................... 

1)-....................... 

2)-...................... 

3)-...................... 

1)-....................... 

2)-...................... 

3)-...................... 

1)-....................... 

2)-...................... 

3)-...................... 

 

 ن(4املأ الجدول بما يناسب :                                                                                       )  -3

 تطفو على الماء صنفها المادة

 لا () نعم أم 

 موصل كهبائي 

 ) نعم أم لا (

 يجذبه المغنطيس

 ) نعم أو لا (

     الحديد

     البولي ستيرين

     الزجاج الأملس

 

 نقط  8التمرين الثاني : 

𝐼 –  إلكترونات . 10تتكون السحابة الإلكترونية لأيون الصوديوم من 

 ن(0,5تفقد إلكترونا وحدا .                                ) 𝑁𝑎حدد رمز الأيون ، علما ان ذرة الصوديوم   -1  

 ن(1أحسب شحنة إلكترونات أيون الصوديوم بالشحنة الإبتدائية .                                      )  -2  

 ن(1)              نواة هذا الأيون .                                                   أحسب بالكولوم شحنة   -3  

 ن(0,5أحسب شحنة هذا الأيون .                                                                                     ) -4  

 ن(0,5أوجد العدد الذري لعنصر الصوديوم .                                                                      )  -5  



 

 

𝐼𝐼-  ينتج عن احتراق متعدد كلورور الفينيل𝑃𝑉𝐶   في الهواء الماء و حثالة سوداء وغاز يعكر ماء الجير 

 و غاز يمكن إذابته في الماء لتحضير محلول حمض الكلوريدريك .  

 ن(1)                   أعط الأجسام المتفاعلة .                                                                      -1  

 ن(2)             أعط صيغ وأسماء نواتج الإحتراق .                                                              -2  

 ن𝑃𝑉𝐶                                           .          (0,5)استنتج أنواع الذرات التي تدخل في تركيب   -3  

 ن(1)      في الهواء .                                          𝑃𝑉𝐶أذكر بعض أخطار احتراق البلاستيك   -4  

 

 نقط  4التمرين الثالث : 

 تحمل لصيقات زجاجات بعض المحاليل الحمضية والقاعدية العلامات التحذيرية التالية :

 ملول حمض الكلوريدريك ماء جافيل

  

 (2العلامة ) (1العلامة )

  

 ن(2)                       ما مدلول هذه العلامات التحذيرية و حدد مخاطر استعمال هذه المحاليل . -1 

 

 مخاطر استعمال المحاليل التي تحمل هذه العلامة مدول العلامة  العلامة

   (1العلامة )

   (1)العلامة 

 

 ن(2)                           لم نتجنب رمي هذه المحاليل بكيفية عشوائية بعد استعمالها ؟         -2  

 

 

 منتديات علوم الحياة و الأرض بأصيلة
 



 

 

 

 التصحيح

 التمرين الأول :

 زنك . –خشب  –فولاذ  –عجلة  –مقلات  –زجاج  –علبة  –ميز الأجسام عن المواد فيما يلي : خاتم  -1  

 عجلة . –مقلات  –علبة  –كرسي الأجسام :        

 زنك . –خشب  –فولاذ  –نحاس المواد :        

 املأ الجدول التالي : -2  

المجموعات 

 الأساسية للمواد 

 المواد الزجاجية  المواد العضوية المواد البلاستيكية المواد الفلزية

تشتق من  مصدر المواد 

 المعادن 

تصنع من مواد عضوية عن 

 الكيميائيطريق التفاعل 

من أصل نباتي أو 

 حيواني

تتكون اساسا من 

الكوارتز والسيليكا 

 المشتق من الرمل

 الحديد -(1 أمثلة 

 الألومنيوم-(2

 الزنك-(3

 متعدد السيتيرين-(1

 متعدد كلورور الفينيل-(2

 متعدد الإثلين-(3

 الورق-(1

 الصوف-(2

 العاج-(3

 زجاج الأواني-(1

 زجاج البصريات -(2

 زجاج المصفح -(3

 

 املأ الجدول بما يناسب : -3

 تطفو على الماء صنفها المادة

 ) نعم أم لا (

 موصل كهبائي 

 ) نعم أم لا (

 يجذبه المغنطيس

 ) نعم أو لا (

 نعم نعم لا فلز الحديد

 لا لا لا بلاستيك البولي ستيرين

 لا لا لا زجاج الزجاج الأملس

 

 التمرين الثاني :

𝐼 –  إلكترونات . 10تتكون السحابة الإلكترونية لأيون الصوديوم من 

 . +𝑁𝑎رمز الأيون هو   -1  

 10𝑒−شحنة إلكترونات أيون الصوديوم بالشحنة الإبتدائية هي :   -2  

11𝑒شحنة نواة هذا الأيون بالكولوم هي :   -3   = 11 × 1,6 × 10−16𝐶 = 17,6 × 10−19 𝐶 

1𝑒 : شحنة أيون الصوديوم هو  -4   = 1,6 × 10−19 𝐶 



 

 

𝑍 :  العدد الذري لعنصر الصوديوم هو  -5   = 11 

𝐼𝐼-  ينتج عن احتراق متعدد كلورور الفينيل𝑃𝑉𝐶 : غاز يعكر ماء الجير  و غاز يمكن إذابته  حثالة سوداء و في الهواء الماء

 في الماء لتحضير محلول حمض الكلوريدريك .

 و ثنائي الأوكسيجين الهواء . 𝑃𝑉𝐶دد كلورور الفينيل متع: الأجسام المتفاعلة هي   -1  

 أسماء نواتج الإحتراق هي : صيغ و  -2  

 :الماء صيغته هي  𝐻2𝑂 

  : الكربون صيغته هي𝐶 

  : غاز ثنائي أوكسيد الكربون صيغته هي𝐶𝑂2 

  : غاز كلورور الهيدروجين صيغته هي𝐻𝐶𝑙 

 : 𝑃𝑉𝐶أنواع الذرات التي تدخل في تركيب   -3  

 هي    𝑃𝑉𝐶بتطبيق قانون انحفاظ الذرات أثناء التفاعل الكيميائي فإن الذرات التي تدخل في تركيب        

 . 𝐶𝑙و الكلور  𝐻والهيدروجين  𝐶الكربون        

 غاز كلورور  هو  في الهواء هو تكون غاز خانق وسام و 𝑃𝑉𝐶بعض أخطار احتراق البلاستيك   -4  

 . 𝐻𝐶𝑙الهيدروجين         

 

 التمرين الثالث :  

 ما مدلول هذه العلامات التحذيرية و حدد مخاطر استعمال هذه المحاليل . -1  

 مخاطر استعمال المحاليل التي تحمل هذه العلامة مدول العلامة  العلامة

 تؤدي إلى حروق الجلد  مادة مهيجة (1العلامة )

 تحدث تهيجا في العينين و الجهاز التنفسي 

 وتسبب أضارا عند بلعها 

 تحدث اتلافا خطيرا للأنسجة الحية . مادة أكالة (1العلامة )

 تسبب حروق كيميائية في الجلد 

 لم نتجنب رمي هذه المحاليل بكيفية عشوائية بعد استعمالها ؟ -2  

 يمكن أن تشكل خطرا فوريا على البيئة حيث تسبب تلوث المياه الطبيعية كما تسب  أضرارا على   

 الحيونات  والتربة والنباتات .  

 

 

 منتديات علوم الحياة و الأرض بأصيلة
 


