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االمتحان الموحد الجهوي لنيل شهادة السلك اإلعدادي

اململكة املغربية
وزارة الرتبية الوطنية والتعليم العالي
والبحث العلمي وتكوين األطر
كتابة الدولة املكلفة بقطاع التعليم املدرسي
األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين

مدة اإلنجاز  :ساعة واحدة

الدورة  :يونيو 1100

جهة تادال  -أزيالل
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المادة  :الفيزياء والكيمياء

المعامل 10 :

5.0

الصفحة 0/0 :

21

أنقل النص على ورقة التحرير ثم أمأل الفراغات بما يناسب :
-1
-2
-3
-4

تتكون الذرة من...................مشحونة بكهرباء سالبة و.....................مشحونة بكهرباء موجبة.
األيون هو....................أو......................من الذرات.......................أو...................إلكترونـا أو
أكثر ،يسمى األيون كاتيونا إذا كانت...................وأنيونا إذا كانت. .....................
عند تأك سد الحديد في الهواء الرطب يتكون....................وهو جسم مسامي يتكون أساسا من
أوكسيد الحديد  IIIصيغته . .......................
يحتـــرق مسحـــوق  ............................في الهواء يلهــب أخضر فيتكون أوكسيـــد النحاس II
صيغته . ............................
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نحضر ثالثة محاليل مائية  S2 , S1 :و  ، S3إذا علمت أن المحلول  S1يحتوي أساسا على األيونـات
 Clو  H+والمحلول  S2يحتوي أساسا على األيونــات  OH-و  Na+والمحلول  S3يحتوي اساسا علىاأليونـات  Fe3+و . Cl-
(0.1ن)
 -1أكتب الصيغة األيونية لكل محلول وأعط اسمه.
 -2إذا علمـت أن قيم  pHهذه المحاليـل هي  pH=11 ، pH=7 ، pH=2.5أقرن كل محلول
(0.1ن)
بقيمة  pHالمناسبة.
 -3باستعمال المحاليل  S2 , S1و  S3ثم إنجاز تجربتين  Aو . B
التجربـة  : Aنضيف قطرات من المحلول  S2إلى عينة من المحلول  S3نالحظ تكون راسب له لون الصدأ.
( 0ن )
 -1.3ما اسم الراسب ؟ أكتب صيغته.
(0.1ن)
 -2.3أكتب معادلــة الترسيـــب .
التجربـة  : Bنغمر صفيحة من األلومنيوم في المحلول  S1فينتج غاز قابل لالحتراق ومحلول عديم اللون.
( 0ن )
 -3.3ما اسم الغــــاز الناتــــج ؟
(0.1ن)
 -4.3أكتــب معادلــة التفاعــل الكيميائـي مبسطـة.
( 1ن )
 -3.3ما هي األيونـات المتواجــدة في المحلــول الناتــج ؟

4
كنــت مــع مجموعـــة من أصدقائـــك في حملـــة النظافـــة فوجدتـــم قــــارورات تحتـــوي علـــى
محاليـل ،وتحمـل العالمـات التحذيريــة المبينـة جانبه :
( 0ن )
 -1أذكر بعض مخاطر المحلول الذي تحمل قاروراته العالمة ()0
 -2أذكر بعض مخاطر المحلول الذي تحمل قاروراته العالمة ()1

( 0ن )

()1

 -3قدم بعض النصائح ألصدقائك عند استعمالهم للمحلول الذي تحمل
قاروراته العالمة (. )0

( 1ن )

()2

