
 

 

 التمرين الأول :

 خاتم . –الذهب  –قنينة بلاستيك  –حديد  –عجلة  –ميز الأجسام عن المواد فيما يلي :  زجاج  -1

 ن(0,75)              .......الأجسام : ...................................................................................................................

 ن(0,75)              ..........المواد : ....................................................................................................................

 ن(3)                                                                                            املأ الفراغ بما يناسب :-2

 عضوية على ذرات ............................. ، و  .............................. ويتم احتراقهاتحتوي جميع المواد ال -

 .  في  .......................... ، فيتكون أساسا ناتجان هما .................................. و ............................... 

  عندما  يكون الاحتراق ................................................... .

 ن( 2)                                                                                           أجب بصحيح أو خطا : -3

       

 خطأ /صحيح  الاقتراحات

 ........................................ صدأ الحديد عبارة عن تفاعل فيزيائي .

 ........................................ الألومين طبقة لا تحمي فلز الألومنيوم من التآكل .

 ........................................ لا يتأكسد الألومنيوم في الهواء الرطب .

 ......................................... يبتج عن احتراق المواد العضوية : الماء و أحادي أوكسيد الكربون فقط .

 

𝑂𝐻− 𝐹𝑒2+ , , 𝑂2− , 𝐶𝑙− ,  𝑆𝑂4يونات التالية في الجدول التالي : رتب الا-4
2− ,  𝐶𝑎2+ , 𝐻3𝑂+ ,  𝑁𝐻4

+                                                             

 

 الأنيونات الكاتيونات

 متعددة الذرات أحادية الذرة متعددة الذرات أحادية الدرة

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

 

 نقط 8التمرين الثاني : 

𝑍هو  𝐶𝑢العدد الذري لذرة النحاس  = 29 

 ن(0,5.........................  )....................................................................حدد عدد إلكترونات ذرة النحاس   -1

 



 

 

 

 :𝑒حدد بدلالة  -2

 ن(1)............................. شحنة إلكترونات ذرة النحاس ....................................................................... -أ   

 ن(1.............................. )شحنة نواة ذرة النحاس .............................................................................. -ب  

 ن(0,5.................... )........شحنة ذرة النحاس .......................................................................................... -ج  

 في ظروف معينة تفقد ذرة النحاس إلكترونين : -3

 ن(1) ن الناتج .............................................................................................................أكتب صيغة الأيو -أ  

 ن(1...............................  )لناتج ..............................................................حدد عدد إلكترونات الأيون ا -ب  

 ن(1...............................  )حدد شحنة السحابة الإلكترونية .................................................................. -ج  

 ن(1...............................  )ة نواة الأيون الناتج .......................................................................حدد شحن -د  

 ن(1...............................  )شحنة الأيون الناتج .................................. Cثم بالكولوم  𝑒أحسب بدلالة  -ه  

 

 نقط  4  : 3التمرين 

و هو جسم صلب أبيض اللون ، والموجود في أعلى سدادات الدواء )  (𝐶𝑎𝐶𝑙2)للتعرف على دور كلورور الكاسيوم 

 أسبيرين ، دوليبران ....( ، ننجز التجربتين التاليتين :

 

 ن(2.... )( متوازنة .........................................................................1) أكتب التفاعل الحاصل في القارورة -1

 ن(2) ........................................بت في أعلى سدادات علب الدواء ؟ ما دور كلورور الكالسيوم والمث -2

 



 

 

 التصحيح 

 التمرين الأول :

 خاتم . –الذهب  –قنينة بلاستيك  –حديد  -عجلة  –ميز الأجسام عن المواد فيما يلي :  زجاج  -1

 . خاتم –قنينة بلاستيك  –عجلة الأجسام : 

 . حديد –الذهب  –زجاج المواد :  

 املأ الفراغ بما يناسب :   -2

 ، ثنائي الاوكسيجين ، ويتم احتراقها في   الهيدروجين، و  الكربونتحتوي جميع المواد العضوية على ذرات  -

 . الماء و ثنائي أوكسيد الكربون فيتكون أساسا ناتجان هما 

 . كاملاعندما  يكون الاحتراق 

 أجب بصحيح أو خطا :        -3

 

 خطأ /صحيح  الاقتراحات

 خطأ صدأ الحديد عبارة عن تفاعل فيزيائي .

 خطأ من التآكل . الألومين طبقة لا تحمي فلز الألومنيوم

 صحيح لا يتأكسد الألومنيوم في الهواء الجاف .

 خطأ يبتج عن احتراق المواد العضوية : الماء و أحادي أوكسيد الكربون فقط .

 

                                                              رتب الايونات التالية في الجدول التالي :     -4

𝑂𝐻− ;  𝐹𝑒2+ , 𝑂2− , 𝐶𝑙− ,  𝑆𝑂4
2− ,  𝐶𝑎2+ , 𝐻3𝑂+ ,  𝑁𝐻4

+ 

 الأنيونات الكاتيونات

 متعددة الذرات أحادية الذرة متعددة الذرات رةأحادية الذ

𝑭𝒆𝟐+  -   𝑪𝒂𝟐+ 𝑵𝑯𝟒
+−𝑯𝟑𝑶+ 𝑶𝟐−      -   𝑪𝒍− 𝑺𝑶𝟒

𝟐−  -  𝑶𝑯− 

 

 التمرين الثاني : 

𝑍هو  𝐶𝑢العدد الذري لذرة النحاس  = 29 

  إلكترون 22تحتوي ذرة النحاس على حدد عدد إلكترونات ذرة النحاس  :   -1

 :𝑒حدد بدلالة  -2



 

 

𝑸شحنة إلكترونات ذرة النحاس  :   -أ   
إلكترونات

= −𝟐𝟗 𝒆 

𝑸شحنة نواة ذرة النحاس :  -ب  
نواة

= +𝟐𝟗𝒆 

𝑸شحنة ذرة النحاس :   -ج  
ذرة

= −𝟐𝟗𝒆 + 𝟐𝟗𝒆 = 𝟎 

 في ظروف معينة تفقد ذرة النحاس إلكترونين : -3

 +𝐶𝑢2أكتب صيغة الأيون الناتج :   -أ  

𝑵حدد عدد إلكترونات الأيون الناتج :   -ب   = 𝟐𝟗 − 𝟐 = 𝟐𝟕 

′𝑸حدد شحنة السحابة الإلكترونية :   -ج  
إلكترونات

= −𝟐𝟕𝒆 

′𝑸: حدد شحنة نواة الأيون الناتج  -د  
نواة

= +𝟐𝟗𝒆 

𝑸: شحنة الأيون الناتج  Cثم بالكولوم  𝑒أحسب بدلالة  -ه  
أيون

= −𝟐𝟕𝒆 + 𝟐𝟗𝒆 = +𝟐𝒆 

 التمرين الثالث :   

 . ( متوازنة 1) أكتب التفاعل الحاصل في القارورة -1

𝟒𝑭𝒆 + 𝟑𝑶𝟐 ⟶ 𝟐𝑭𝒆𝟐𝑶𝟑 

 ما دور كلورور الكالسيوم والمثبت في أعلى سدادات علب الدواء ؟ -2

 القارورة للحيلولة دون الموجود داخل دور كلورور الكالسيم في قارورة الدواء هو امتصاص الهواء الرطب من 

 يفسده . ه مع الدواء ففاعلت

 

     

 

 منتديات علوم الحياة و الأرض بأصيلة


