
 

 

 2فرض محروس رقم  

 الاسدس الأول

نقط  8التمرين الأول :    

(  ذي اللون الأخضر أو إلى الأيون  )  +𝐹𝑒2إلكترونا ، وفهي تتحول إما إلى الأيون )   26على  𝐹𝑒تحتوي ذرة الحديد  -1  

𝐹𝑒3+ (                                                                     . الذي له لون الصدأ )ن(1,5 

 إملأ الجدول التالي :

 +𝑭𝒆𝟑الأيون  +𝑭𝒆𝟐الأيون 

 شحنة نواته  عدد إلكتروناته إسم الأيون شحنة نواته عدد إلكتروناته إسم الأيون 

      

 ن(2شروط احتراقه                                                                              )شروط أكسدة فلز و -2

 في المكان الصحيح : 𝑋أجب بوضع العلامة 

 ما هي شروط احتراق فلز ؟ ما هي شروط أكسدة فلز ؟

⎕        أن يكون الهواء رطبا⎕  أن يكون الهواء جافا 

⎕        أن يكون الفلز مجزءا⎕ أن يكون الفلز متراصا 

⎕          يجب تسخين الفلز⎕  تسخين الفلز ليس ضروريا 

⎕  وجود غاز ثنائي الأوكسيجين ضروري 

⎕        أن يكون الهواء رطبا⎕  أن يكون الهواء جافا 

⎕        أن يكون الفلز مجزءا⎕ أن يكون الفلز متراصا 

⎕ يجب تسخين الفلز         ⎕  تسخين الفلز ليس ضروريا 

⎕ وجود غاز ثنائي الأوكسيجين ضروري 

 ن( 1فسر لماذا يجب اختيار الألومنيوم :                                                                               ) -3

 .............................................في صناعة الأجسام المستعملة في الأجواء الرطبة دون صباغة :  -

 ...........................في طلاء الهياكل الحديدية للزوارق : .................................................................... -

 ل كمواد محترقة .ى نفاية عند الإستغناء عنها ، عندئد تستعمإل (𝑃𝐸)تتحول أكياس متعدد الإيثلين  -4

   ن(0,5ما اسم الجسم المساعد على حرق متعدد الإيثلين ؟ .............................................................. ) -أ  

 ن(0,5أذكر الخطر الناجم عن الإحتراق الكامل لمتعدد الإيثلين . ..................................................... ) -ب  

 عصير ليمون عصرت خديجة ليمونة وأنجزت التجارب التالية : 𝑝𝐻لقياس قيمة  -5

 من عصير الليمون . 1𝑚𝐿وضعت  (1)في الكأس 

 من عصير الليمون . 1𝑚𝐿من الماء المقطر ثم أضافت  10𝑚𝐿وضعت  (2)في الكأس  

 من عصير الليمون . 1𝑚𝐿من الماء المقطر ثم أضافت  100𝑚𝐿وضعت  (3)في الكأس 

 (𝟑)الكاس  (𝟐)الكأس  (𝟏)الكأس 

 عصير الليمون            عصير الليمون           عصير الليمون الخالص    



 

 

 +𝟏𝟎𝒎𝑳 𝟏𝟎𝟎+  من الماء الخالص𝒎𝑳 من الماء الخالص 

𝒑𝑯 = 𝟐, 𝟔 𝒑𝑯 = 𝟑, 𝟎 𝒑𝑯 = 𝟑, 𝟔 

   

 ن(0,5)  صنف المحاليل الثلاثة معللا جوابك .                                                                        -أ

 ن(0,5 حدد الكأس التي تحتوي على المحلول الأكثر حمضية ، علل جوابك .                            ) -ب

ن(0,5 )                                                             رتب المحاليل الثلاثة حسب تزايد الحمضية :  -ج

 

 ن(0,5 أم تنقص ؟علل جوابك .           ) 𝑝𝐻عند إضافة الماء إلى عصير الليمون هل تزداد قيمة  -د

؟ علل جوابك .                                                                                                          9تساوي  𝑝𝐻ة من الماء هل ستصبح قيمة من عصير الليمون إلى كمية كبير  1𝑚𝐿عند إضافة  -ه

 ن(0,5 )

 نقط   8التمرين الثاني : 

 الحديد .يعتبر الألومنيوم من الفلزات الأكثر استعمالا في الحياة اليومية بعد 

. يتميز بسهولة إعادة تصنيعه لاستعماله من جديدي  𝐴𝑙2𝑂3يكون الألومنيوم محميا بواسطة طبقة كتيمة من الألومين 

 في تعليب المواد الغدائية وفي الألبسة الوقائية .

 ف .كما يستعمل في مجال النقل خاصة في صنع الطائرات والبواخر والسيارات والدراجات ...... لكونه خفي

 . 𝐴𝑙2𝑂3لومنيوم وهو مكون أساسا من أوكسيد الأ« Boxite  » يستخرج الألومنيوم من معدن البوكسيت 

 ن(1أطر الخاصيات المميزة لاستخلاص الألومنيوم .                                                             ) -1

 لا يتأثر بالمواد الحمضية . –عازل للضوء والروائح  –يتآكل في الهواء الرطب  –ثقيل  –قابل لإعادة التصنيع 

 ما دور طبقة الألومين التي تتكون على سطح الألومين؟  -2

 ن( 2أكتب المعادلة الكيميائية لتكون هذا الأوكسيد .                                                                ) 

 ألومنيوم من الألومين حسب المعادلة التالية :يستخلص ال -3

𝑨𝒍𝟐𝑶𝟑 ⟶ 𝟐𝑨𝒍 +
𝟑

𝟐
𝑶𝟐 

 ن( 1اعط صيغة كل من المتفاعل و ناتجي هذا التفاعل .                                                  ) -3-1 

 ن(0,5للحصول على الألومين يتفاعل الألومنيوم و ثنائي الأوكسيجين . أكتب معادلة التفاعل . ) -3-2 



 

 

لدراسة حمض الكلوريدريك على الألومنيوم ، نصب في أنبوب اختبار يحتوي على مسحوق الألومنيوم  محلول حمض  -4

الهيدروجين و الحصول على محلول كلورور الألومنيوم الكلوريدريك .  فيحدث تفاعل كيميائية ينتج عن تصاعد غاز ثنائي 

. 

 ن(1؟                                                    ) +𝐴𝑙3كيف يتم الكشف عن الأيونات الألومنيوم  -4-1 

 ن(1)      أعط الكتابة التي ترمز لمحلول كلورور الألومنيوم .                                             -4-2 

 ن(0,5أكتب المعادلة الكيميائية ) الحصيلة المختزلة ( لهذا التفاعل .                                   ) -4-3 

 تستعمل في الحياة اليومية علب من الألومنيوم لتعليب بعض المشوبات الغازية الحمضية . -4-4 

 ن(1)                                                 ما الإحتياطات التي يأخذها الصانع لصنع هذه العلب ؟ 

 نقط 4التمرين الثالث : 

يعتبر فلز الحديد من الفلزات الأكثر استعمالا في البناء . ينتج عن ترك الأبواب و الشبابيك الحديدية في الهواء الرطب ، 

 . 𝐹𝑒2𝑂3تكون الصدأ ، صيغته 

 ن(0,5)                                                                             حدد اسم هذا التفاعل .           -1 

 ن(1أكتب المعادلة الحصيلة لهذا التفاعل .                                                                   ) -2 

 ن( 1,5.                                    )اقترح طريقة لحماية الأبواب والشبابيك الحديدية من الصدأ   -3 

 

 

 

 

 منتديات علوم الحياة و الأرض بأصيلة
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 التصحيح

 التمرين الأول : 

(  ذي اللون الأخضر أو إلى الأيون  )  +𝐹𝑒2إلكترونا ، وفهي تتحول إما إلى الأيون )   26على  𝐹𝑒تحتوي ذرة الحديد  -1  

𝐹𝑒3+ . الذي له لون الصدأ ) 

 إملأ الجدول التالي :

 +𝑭𝒆𝟑الأيون  +𝑭𝒆𝟐الأيون 

 شحنة نواته عدد إلكتروناته إسم الأيون شحنة نواته عدد إلكتروناته إسم الأيون

 𝑰𝑰𝑰 23 𝟐𝟔𝒆أيون الحديد  𝑰𝑰 24 𝟐𝟔𝒆أيون الحديد 

 شروط أكسدة فلز و شروط احتراقه -2

 في المكان الصحيح : 𝑋أجب بوضع العلامة 

 

 ؟ سر لماذا يجب اختيار الألومنيومف -3

طبقة الالومين كتيمة ، فهي تحمي الألومنيو في صناعة الأجسام المستعملة في الأجواء الرطبة دون صباغة :  -

 من التآكل .

 الالومنيوم يوفر حماية الحديد من الهواء الرطب للحيلولة دون أكسدته .في طلاء الهياكل الحديدية للزوارق :  -

 إلى نفاية عند الإستغناء عنها ، عندئد تستعمل كمواد محترقة . (𝑃𝐸)تتحول أكياس متعدد الإيثلين  -4

 . غاز ثنائي الأوكسيجين ما اسم الجسم المساعد على حرق متعدد الإيثلين ؟ -أ  

 غاز ثنائي أوكسيد الكربون الذي  : ينتجأذكر الخطر الناجم عن الإحتراق الكامل لمتعدد الإيثلين  -ب  

 لحراري .يتسبب في الاحتباس ا       

 عصير ليمون عصرت خديجة ليمونة وأنجزت التجارب التالية : 𝑝𝐻لقياس قيمة  -5

 من عصير الليمون . 1𝑚𝐿وضعت  (1)في الكأس 



 

 

 من عصير الليمون . 1𝑚𝐿من الماء المقطر ثم أضافت  10𝑚𝐿وضعت  (2)في الكأس  

 من عصير الليمون . 1𝑚𝐿من الماء المقطر ثم أضافت  100𝑚𝐿وضعت  (3)في الكأس 

 (𝟑)الكاس  (𝟐)الكأس  (𝟏)الكأس 

من الماء  𝟏𝟎𝒎𝑳عصير الليمون +  عصير الليمون الخالص

 الخالص

من الماء  𝟏𝟎𝟎𝒎𝑳عصير الليمون + 

 الخالص

𝒑𝑯 = 𝟐, 𝟔 𝒑𝑯 = 𝟑, 𝟎 𝒑𝑯 = 𝟑, 𝟔 

   

 . 7أصغر من  𝑝𝐻صنف المحاليل الثلاثة معللا جوابك . كل المحاليل حمضية لأن لها قيمة  -أ

 . 𝑝𝐻حدد الكأس التي تحتوي على المحلول الأكثر حمضية ، علل جوابك . الكأس الأول لأن محلوله له أصغر  -ب

 رتب المحاليل الثلاثة حسب تزايد الحمضية :  -ج

 

 أم تنقص ؟علل جوابك . 𝑝𝐻عند إضافة الماء إلى عصير الليمون هل تزداد قيمة  -د

 ، لأن حمضية الخليط تتناقص .  𝑝𝐻تتزايد قيمة     

 ؟ علل جوابك . 9تساوي  𝑝𝐻من عصير الليمون إلى كمية كبيرة من الماء هل ستصبح قيمة  1𝑚𝐿عند إضافة  -ه

 ( . 7قريبة من  أصغر و 𝑝𝐻لان الخليط سيكون حمضي ومخفف ) ستصبح قيمة لا     

 

 التمرين الثاني :

 يعتبر الألومنيوم من الفلزات الأكثر استعمالا في الحياة اليومية بعد الحديد .

. يتميز بسهولة إعادة تصنيعه لاستعماله من جديدي  𝐴𝑙2𝑂3يكون الألومنيوم محميا بواسطة طبقة كتيمة من الألومين 

 في تعليب المواد الغدائية وفي الألبسة الوقائية .

 كما يستعمل في مجال النقل خاصة في صنع الطائرات والبواخر والسيارات والدراجات ...... لكونه خفيف .

 . 𝐴𝑙2𝑂3لومنيوم أوكسيد الأوهو مكون أساسا من « Boxite  » يستخرج الألومنيوم من معدن البوكسيت 

 أطر الخاصيات المميزة لاستخلاص الألومنيوم . -1

   - خفيف–عازل للضوء والروائح  –يتآكل في الهواء الرطب  –ثقيل  –قابل لإعادة التصنيع 

 لا يتأثر بالمواد الحمضية .

 ما دور طبقة الألومين التي تتكون على سطح الألومين؟ -2



 

 

 الكيميائية لتكون هذا الأوكسيد :أكتب المعادلة 

𝟒𝑨𝒍 + 𝟑𝑶𝟐 ⟶ 𝟐𝑨𝒍𝟐𝑶𝟑 

 يستخلص الألومنيوم من الألومين حسب المعادلة التالية : -3

𝑨𝒍𝟐𝑶𝟑 ⟶ 𝟐𝑨𝒍 +
𝟑

𝟐
𝑶𝟐 

 اعط صيغة كل من المتفاعل و ناتجي هذا التفاعل . -3-1 

 . 𝐴𝑙2𝑂3الألومين أو أوكسيد الألومنيوم المتفاعل :  

 . 𝑂2و ثنائي الأوكسيجين  𝐴𝑙الألومنيوم الناتجان : 

 للحصول على الألومين يتفاعل الألومنيوم و ثنائي الأوكسيجين . أكتب معادلة التفاعل . -3-2 

𝟒𝑨𝒍 + 𝟑𝑶𝟐 ⟶ 𝟐𝑨𝒍𝟐𝑶𝟑 

 محلول حمض لدراسة حمض الكلوريدريك على الألومنيوم ، نصب في أنبوب اختبار يحتوي على مسحوق الألومنيوم  -4

الكلوريدريك .  فيحدث تفاعل كيميائية ينتج عن تصاعد غاز ثنائي الهيدروجين و الحصول على محلول كلورور الألومنيوم 

. 

 ؟ +𝐴𝑙3كيف يتم الكشف عن الأيونات الألومنيوم  -4-1 

هيدروكسيد الصوديوم . نأخذ عينة من محلول كلورور الألومنيوم المحصل في أنبوب اختبار ، ونضيف إليه قطرات من  

 . 𝐴𝑙(𝑂𝐻)3لهيدروكسيد الألومنيوم أبيض فنحصل على راسب 

 أعط الكتابة الكيميائية التي ترمز لمحلول كلورور الألومنيوم . -4-2 

+𝑨𝒍𝟑)يرمز إلى نوع الأيونات الموجودة في المحلول مع احترام التعادل الكهربائي للمحلول   + 𝟑𝑪𝒍−)  . 

 أكتب المعادلة الكيميائية ) الحصيلة المختزلة ( لهذا التفاعل . -4-3 

𝟐𝑨𝒍 + 𝟔𝑯+ ⟶ 𝟐𝑨𝒍𝟑+ + 𝟑𝑯𝟐 

 تستعمل في الحياة اليومية علب من الألومنيوم لتعليب بعض المشوبات الغازية الحمضية . -4-4 

 ما الإحتياطات التي يأخذها الصانع لصنع هذه العلب ؟ 

 الإحتياطات : بما أن المحاليل الحمضية تؤثر على الألومنيوم . فإن صانع العلب يقوم بطلاء الجدار     

 الداخلي للعلبة بمادة البرنيق التي تحول دون تماس المادة الحمضية مع الألومنيوم .  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 التمرين الثالث :

يعتبر فلز الحديد من الفلزات الأكثر استعمالا في البناء . ينتج عن ترك الأبواب و الشبابيك الحديدية في الهواء الرطب ، 

 . 𝐹𝑒2𝑂3تكون الصدأ ، صيغته 

 حدد اسم هذا التفاعل .  -1 

 أكسدة بطيئة( .وهي تفاعل أكسدة )     

 أكتب المعادلة الحصيلة لهذا التفاعل .  -2 

𝟒𝑭𝒆 + 𝟑𝑶𝟐 ⟶ 𝟐𝑭𝒆𝟐𝑶𝟑 

 اقترح طريقة لحماية الأبواب والشبابيك الحديدية من الصدأ .  -3 

 يتم طلاء الابواب و الشبابيك بالصباغة أو تغليفه بفلز غير قابل للتأكسد كالزنك أو الألومنيوم .      

 

 

 منتديات علوم الحياة و الأرض بأصيلة
 


