
 

 

  2فرض محروس رقم 

 الأسدس الأول

 نقط  8  التمرين الأول :

 مجموعة من المحاليل المائية النتائج المبينة في الجدول التالي : 𝑝𝐻أعطى قياس 

 حمض الكلوريدريك المحلول المائي

 𝑨المحلول 

 محلول الصودا

 𝑩المحلول 

 الخل

 𝑪المحلول 

 محلول كلورور الصوديوم

 𝑫المحلول 

 𝒑𝑯 𝟒 𝟏𝟎 𝟑 𝟕قيمة 

 ن(1)                             صنف هذه المحاليل إلى حمضية وقاعدية و محايدة .                         -1

𝑍، علما أن   +𝑁𝑎على أيونات  𝐷يحتوي المحلول  -2 =  ، أوجد : 11

 ن𝑒  .                                                                             (0,5)بدلالة   +𝑁𝑎شحنة نواة الأيون  -أ   

 ن𝑒                                                           .(0,5)بدلالة  +𝑁𝑎شحنة مجموع إلكترونات الأيون  -ب   

 حظ تصاعد غاز . أعط اسم الغازعلى قطعة من الألومنيوم ، فنلا 𝐴نضيف كمية من المحلول  -3

 ن(2)           و أكتب صيغته .ثم أكتب المعادلة الكيميائية الحصيلة لهذا التفاعل .                            

من بين المحاليل المائية المبينة في الجدول أعلاه ، حدد المحلول المناسب للكشف عن الأيونات الناتجة خلال  -4

 ن(2)                                التفاعل السابق  أعط صيغة الراسب الناتج و كذا اسمه .                        

اقترح إنائين أحدهما مصنوع من مادة فلزية و الآخر مصنوع من مادة غير فلزية لحفظ محلول الكلوريدريك  -5

                                                                                                 )ن2)                                                                                                                               .    

 نقط  8التمرين الثاني :  

 

 في تركيب أجسام مختلفة و كثيرة الاستعمال في محيطنا المباشر   𝐴𝑙و الألومنيوم  𝐹𝑒يدخل فلز الحديد 

𝑍العدد الذري لذرة الألومنيوم هو  -1 = 13  . 

 ن𝑒             .        (1)حدد الشحنة الكهربائية لإلكترونات ذرة الألومنيوم بدلالة الشحنة الإبتدائية  -1-1  

 ن𝑒                .        (1)حدد الشحنة الكهربائية لإلكترون ذرة الألومنيوم بدلالة الشحنة الإبتدائية  -1-2  

 ن(       1)  ة إلكترونات نحصل على أيون الألومنيوم ، أكتب رمز الايون .عندما تفقد ذرة الألومنيوم ثلاث -1-3  

 ن( 1)  كيف يمكن الكشف عن أيون الالومنيوم .                                                                    -1-4  

 منتديات علوم الحياة و الأرض بأصيلة



 

 

 

 . 𝐹𝑒2𝑂3يتأكسد الحديد في الهواء الرطب فيتكون ناتج صيغته  -2

 ن(1)              ما اسم الناتج المحصل عليه .                                                                       -2-1  

 ن(1)               أكتب المعادلة الكيميائية للتفاعل الحاصل .                                                   -2-2  

 ن(1)                                                                   اية الحديد من التأكسد . اقترح طريقة لحم -2-3  

 نقط  4التمرين الثالث : 

 البلاستيك مادة عضوية ـ، احتراقه في الهواء يسبب خطرا على البيئة و على صحة الإنسان .  

 من بين انواع البلاستيك نجد : 

  𝑃𝑉𝐶البلاستيك 

 𝑃𝑆البلاستيك 

ة ن الهواء فنلاحظ ظهور أجسام جديدفي ثنائي أوكسجي 𝑃𝑉𝐶ثم قطعة من البلاستيك  𝑃𝑆نحرق قطعة من البلاستيك 

 من بينها :

 𝐻𝐶𝑙+ غاز كلورور الهيدروجين                                           𝐻2𝑂+ قطرات مائية    

 𝑆𝑂2+ غاز ثنائي أوكسيد الكبريت                               𝐶𝑂2+ ثنائي اوكسيد الكربون    

 ن(1)                                            دة عضوية من خلال الأجسام الناتجة . بين ان البلاستيك ما -1  

    . ونوع البلاستيك الذي  𝑆𝑂2حدد نوع البلاستيك الذي ينتج عن احتراقه غاز  ثنائي أوكسيد الكبريت   -2  

 ن𝐻𝐶𝑙 (                                                                 .1                             )ينتج عن احتراقه غاز كلورور الهيدروجين   

 ن(0,5)     فسر طبيعة الامطار الناتجة عن ذوبان هذين الغازين .                                              -3  

 ن(1,5)      الإنسان و البنايات .             –استنتج مدى خطورة هذه الامطار على البيئة : النباتات  -4  
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 التصحيح 

   التمرين الأول :

 المحاليل :تصنيف  -1

 .محلول حمضي  ⟸: محلول حمض الكلوريدريك  𝐴المحلول 

 محلول قاعدي . ⟸ (أو هيدروكسيد الصوديوم)  : محلول الصودا 𝐵المحلول 

 .محلول حمضي  ⟸: محلول الخل  𝐶المحلول 

 .محلول محايد  ⟸: محلول حمض كلورور الصوديوم   𝐷المحلول 

 

𝑍، علما أن   +𝑁𝑎على أيونات  𝐷يحتوي المحلول  -2 =  ، أوجد : 11

  𝑁𝑎+    :+11 𝑒شحنة نواة الأيون  -أ   

  𝑁𝑎+   :−10 𝑒شحنة مجموع إلكترونات الأيون  -ب   

 على قطعة من الألومنيوم ، فنلاحظ تصاعد غاز .  𝐴نضيف كمية من المحلول  -3

 . 𝐻2و صيغته ثنائي الهيدروجين أعط اسم الغاز هو  

 المعادلة الكيميائية الحصيلة لهذا التفاعل : 

𝟐𝑨𝒍 + 𝟔𝑯+ ⟶ 𝟑𝑯𝟐 + 𝟐𝑨𝒍𝟑+ 

 :  +𝐴𝑙3المحلول المناسب للكشف عن أيونات -4

 . 𝐴𝑙(𝑂𝐻)3، فنحصل على راسب أبيض يسمى هيدروكسيد الألومنيوم ذي الصيغة  𝐵نستعمل محلول الصودا المحلول 

 مادة فلزية و الآخر مصنوع من مادة غير فلزية لحفظ محلول الكلوريدريك :اقتراح إنائين أحدهما مصنوع من  -5

 بالنسبة للمادة الفلزية يمكن استعمال النحاس ، لأن فلز النحاس لا يتفاعل مع حمض  الكلوريدريك.

 أما الغير الفلزية فيمكن استعمال البلاستيك أو الزجاج . 

 

 التمرين الثاني :  

 في تركيب أجسام مختلفة و كثيرة الاستعمال في محيطنا المباشر   𝐴𝑙و الألومنيوم  𝐹𝑒يدخل فلز الحديد 

𝑍العدد الذري لذرة الألومنيوم هو  -1 = 13  . 

 13𝑒−شحنة إلكترونات ذرة الألومنيوم :  -1-1  

  13𝑒+شحنة نواة ذرة الألومنيوم :  -1-2  

 . +𝐴𝑙3رمز أيون الألومنيوم هو  -1-3  



 

 

   +𝐴𝑙3يمكن الكشف عن أيون الألومنيوم  -1-4  

 ، فنحصل على راسب أبيض يسمى هيدروكسيد الألومنيوم . 𝐵نستعمل محلول الصودا المحلول   

 . 𝐹𝑒2𝑂3يتأكسد الحديد في الهواء الرطب فيتكون ناتج صيغته  -2

 . 𝐼𝐼𝐼أوكسيد االحديد اسم الناتج المحصل عليه هو  -2-1  

 لمعادلة الكيميائية للتفاعل الحاصل :ا -2-2  

𝟒𝑭𝒆 + 𝟑𝑶𝟐 ⟶ 𝟐𝑭𝒆𝟐𝑶𝟑 

 .قابل للتأكسد كالقصدير أو الزنك بفلز غيرنستعمل الصباغة لحماية الحديد  -2-3  

 

 التمرين الثالث : 

 مادةمصدرها من البلاستيك ، إذن البلاستيك  لهيدروجيناو ذرات الكربون تحتوي النواتج عن ذرة  -1  

 عضوية .  

 تحديد نوع البلاستيك  -2  

  غاز كلورور الهيدروجين𝐻𝐶𝑙 نتج عن احتراق البلاستيك ي𝑃𝑉𝐶 . 

  غاز ثنائي أوكسيد الكبريت𝑆𝑂2  ينتج عن احتراق البلاستيك𝑃𝑆 . 

 .أمطار حمضية طبيعة الأمطار الناتجة عن هذين الغازين عبارة عن   -3  

 الإنسان و البنايات في : –تتجلى خطورة هذه الامطار على البيئة : النباتات   -4  

 تآكل السقوف المصنوعة من الزنك   –إصابة الإنسان بأمراض مثل حروق جلدية  –قتل النباتات   

 و الحديد .  
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