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  )نقط  6(التمرين ا�ول              سلم   
  :أنقل وام� الفراغ بما يناسب -)1     التنقيط 

      .........................لكترونات تحمل شحنةإتحمل شحنة موجبة ، و.............. تتكون الذرة من  -        ن 2   

..................ذو الصيغة الكيميائية  ..................عنه  جينتُ و  ، في الھواءمينيوم ا�لويتأكسد  -                  
:   اختر الجواب الصحيح -)2    ن 1,5      
   :الرائز   نستعمل   Cl ــللكشف عن أيونات الكلورور    -2-1                       

   .نترات الفضة  محلول  -ج   محلول الصودا  ؛     -ب    ؛   ريدريك محلول حمض الكلو  -أ                         
  :يؤثر  محلول الصودا على   - 2- 2                  

 . الب6ستيك -ج          ؛              فلز الزنك   -ب        ؛       فلز الحديد   -أ                         
 .زجاج  -ھاتف محمول    -)  PE( يلينثمتعدد ا7  -  دفتر    : واد وأجسامصنف ما يلي إلى م -)3     ن 1   

  : أجب بصحيح أو خطأ -)4    ن  1,5
 .   pHتناقص قيمة إلى قاعديدي تخفيف محلول ؤَ يُ    - أ                         

                                             .فقط     الكربون سيد وك أ  غاز ثنائيعضوية المواد ال عن احتراق جتُ ني  -  ب                          
  .اDسترداد من أھم طرق تدبير النفايات بر تعْ يُ    - ج                         

  )نقط  10  (التمرين الثاني           
 : في الجدول التالي  نةـيّ ـبـمُ ـالنتائج  المجموعة من المحاليل المائية    pHى قياس  طَ أعْ         

D - كلورور الصوديوم C- الخل B - الصودا A- المحلول المائي حمض الكلوريدريك 

7 3 10 4 pH قياس 

  . حمضية وقاعدية ومحايدة  إلىف ھذه المحاليل ـنّ ـصَ   -)1      ن 2  
Na على أيونات)  D( يحتوي المحلول   -)2   ن    2  

   :أوجد ،  Z(Na) =11علماً أن  ،+
Na شحنة نواة ا�يون    ـ أ                     

  . e  بدDلة +
Naلكترونات ا�يون  إشحنة مجموع    ب ـ                      

                                                                                  .  eبدDلة  +
ُ ن  -)3      ن 3                   اكتب  اعط اسم ھذا الغاز و  .نيوم ، فن6حظ تصاعد غازيموعلى قطعة من ا�ل) A(المحلول يف كمية من ـضِ ــ

                                                                                                                                                                                                           .الحصيلة لھذا التفاعلالكيميائية المعادلة                     
   الناتجة  خ6ل ا�يوناتد المحلول المناسب للكشف عن في الجدول أع6ه ، حدّ   نةـيّ ـبـمُ ـالالمائية  من بين المحاليل -)4      ن 3  

M اعط صيغة ال .التفاعل السابق                         . راسب الناتج ــ
         

  ) نقط 4 (التمرين الثالث            
   Dبننظرا  لثمنه المنخفض ، إD أن ا استعمال نوافذ من الحديد  حمدأ والدأراد  بناء منزل في مدينة شاطئية،خ6ل                 

                                           :الكيمياءاعتمادا على ما درسته في  . بدل الحديد ا�لومينيوم  اختيار هيعل حَ رَ ـَ اقت                 
  نيوم على الحديد ؛ يا�لوم حمدأ ل ـر لماذا فضM سّ فَ   ـ )1       ن 2  

ِك ا�ب برأيه،   - )2    ن   2   Oت اقتراحا  هم لدّ ـقَ في حالة َتـَمـس ُ   . اتخاذهينبغي  إجراءا عمليا  هفي  زُ رـِـ بْ ـــ
   

 الموحد  الجھوي  ا�ختبار
 لنيل شھادة السلك ا�عدادي

  )و ا�حرار  بالمترشحين الممدرسين  خاص( 
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