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 أنقل النص على ورقة التحرير ثم أمأل الفراغات بما يناسب :       

 ...........مشحونة بكهرباء موجبة...........مشحونة بكهرباء سالبة و..........تتكون الذرة من......... -1

ا أو ـ....إلكترون............أو...................أو......................من الذرات............األيون هو............... -2

 . أكثر، يسمى األيون كاتيونا إذا كانت...................وأنيونا إذا كانت.....................

سد الحديد في الهواء الرطب يتكون....................وهو جسم مسامي يتكون أساسا من عند تأك -3

 . صيغته ....................... IIIوكسيد الحديد أ

   IIد النحاس ـــب أخضر فيتكون أوكسيــفي الهواء يله ................وق ............ـــرق مسحـــيحت -4

     . ....................صيغته ........
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ات ـيحتوي أساسا على األيون S1، إذا علمت أن المحلول   S3و  S1 , S2 نحضر ثالثة محاليل مائية :        

Cl-  وH+  والمحلولS2 ات ــيحتوي أساسا على األيونOH-  وNa+  والمحلولS3  يحتوي اساسا على

 . -Clو  +Fe3ات ـاأليون

 ن(0.1)                                      أكتب الصيغة األيونية لكل محلول وأعط اسمه.                      -1

 أقرن كل محلول  pH=2.5    ،pH=7   ، pH=11  ل هيـهذه المحالي pHت أن قيم ـإذا علم -2

 ن(0.1)                                                                    المناسبة.                        pHبقيمة 

  .B و  Aثم إنجاز تجربتين   S3و  S1 , S2باستعمال المحاليل  -3

 الصدأ. راسب له لون نالحظ تكون S3 إلى عينة من المحلول S2نضيف قطرات من المحلول :  A التجربـة

 ( ن0 )                                                                       ما اسم الراسب ؟ أكتب صيغته. -1.3

 ن(0.1)   أكتب معادلــة الترسيـــب .                                                                           -2.3

 ومحلول عديم اللون. لالحتراق فينتج غاز قابل S1نغمر صفيحة من األلومنيوم في المحلول  : B التجربـة

 ( ن0 )                                                                               اسم الغــــاز الناتــــج ؟ ما -3.3

 ن(0.1).                                                     ةـي مبسطـل الكيميائــة التفاعــب معادلــأكت -4.3

 ( ن1 )                                              ج ؟ــول الناتــدة في المحلــات المتواجـما هي األيون -3.3
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ى ـــوي علـــارورات تحتــــم قـــفوجدتة ـــة النظافـــك في حملـــة من أصدقائـــع مجموعــت مــكن
 ة جانبه :ـالمبين ةــالتحذيريات ـل العالمـوتحم ،لـمحالي

  ( ن0 )           (  0أذكر بعض مخاطر المحلول الذي تحمل قاروراته العالمة ) -1

 ( ن0 )             (1أذكر بعض مخاطر المحلول الذي تحمل قاروراته العالمة ) -2

 تحمل قدم بعض النصائح ألصدقائك عند استعمالهم للمحلول الذي -3

 (                          ن1 )                                  ( .                          0قاروراته العالمة )     
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