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.1اربط بسهم بين كل مادة وخواصها المناسبة لها :
الفلزات o
المواد الزجاجية o
المواد البالستيكية o

1,00

مدة اإلنجـــاز

ساعة واحدة

الموضـــوع

التنقيط

1,00

المـــــــادة

الفيزياء والكيمياء

 oال تتحمل الصدمات
 oعازلة للتيار الكهربائي
 oموصالت جيدة للحرارة

.2امأل الفراغات بما يناسب :
تتكون الذرة من  ..............تحمل شحنة موجبة ،و  ................متشابهة تحمل شحنة ابتدائية سالبة.
.3اختر الجواب الصحيح :

1,50

.3.0نضيف الماء إلى محلول الصودا ذي  pH=12ونقيس  pHالمحلول المحصل عليه فنجد :
أpH=4 -
بpH=9,5 -
جpH=12 -
دpH=14 -

1,50

0.3األيون  OH-رائز الكشف عن :
أCu2+ -
بFe -
جCl- -

د-
1,50

Cu

.4أفضل طريقة للتخلص من النفايات الناتجة عن المواد المستعملة في الحياة اليومية هي :
أ -طرحها في الهواء الطلق.
ب -حرقها في الهواء الطلق.
ج -فرزها ومعالجتها.
د -وضعها في حفرة وردمها.
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1,50

.5تكون بخار الماء وثنائي أوكسيد الكربون أثناء احتراق مادة عضوية في الهواء ،يدل على أن هذه المادة العضوية
تحتوي على ذرات :
أ -األوكسجين والكلور.
ب -الكلور والهيدروجين.
ج -الكربون والهيدروجين.
د -الكربون والكلور.

يعتبر األلومينيوم  Alمن الفلزات األكثر استعماال في مجال التعليب ،وفي صناعة أواني الطبخ وأجنحة
الطائرات ...وعدده الذري هو .Z=13
1,00

.0حدد عدد إلكترونات ذرة األلومينيوم.

1,00

.0اكتب رمز األيون الناتج عن فقدان ذرة األلومينيوم  ، Alلثالثة إلكترونات.
.3نضيف كمية من محلول حمض الكلوريدريك إلى مسحوق األلومينيوم ،فيحدث بينهما تفاعل كيميائي ينتج عنه غاز ال
لون له ،ومحلول عديم اللون يحتوي على أيونات فلزية وأيونات الكلورور .Cl-

2,00

.0.3سم الغاز الناتج عن هذا التفاعل ،وبين كيف نكشف عنه.

2,00

.0.3عبر عن هذا التفاعل بمعادلة كيميائية.

2,00

.3.3اقترح رائزي الكشف عن األيونات التي يحتويها المحلول الناتج.

خرجت مجموعة من التالميذ في رحلة مدرسية ،وبينما كانوا يتجولون في أحد
المنتزهات وجدوا قارورة مغلقة مملوءة بسائل وتحمل فقط اللصيقة جانبه ،فاتفقوا
على عدم تركها في الطبيعة.
4,00

ساعد هذه المجموعة من التالميذ ،على تحديد خطورة هذا السائل واقترح كيفية
التخلص من هذه القارورة دون تلويث البيئة.

 /أرسله  :الدهيبي نورالدين
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انصفحة
انًىضىع 1
2
انتعهٍى انعاو
وانتعهٍى األصٍم

األكادًٌٍة انجهىٌة نهتربٍة وانتكىٌٍ
جهة سىش ياسة درعة

االيتحاٌ انجهىي انًىحد
نٍُم شهادة انسهك اإلعدادي
دورة ٌىٍَى 0202

انًادة:

انفٍسٌاء و انكًٍٍاء

التنقيط

يدة اإلَجاز:

ساعة

انًعايم1 :

تكتب األجوبة في ورقة التحرير
التمرٌٍ األول ( َ 8قط ) :

1

1

1,5

1,5

 - 1اسثط ثسٓى ثٍٍ كم يبدح ٔخٕاصٓب انًُبسجخ نٓب:
 °الرزسًم انصذيبد
انفهضاد °
 °عبصنخ نهزٍبس انكٓشثبئً
انًٕاد انضخبخٍخ °
 °يٕصالد خٍذح نهسشاسح
انًٕاد انجالسزٍكٍخ °
 -2ايأل انفشاغبد ثًب ٌُبست:
رزكٌٕ انزسح يٍ  .........رسًم شسُخ يٕخجخ ...........ٔ ،يزشبثٓخ رسًم شسُخ اثزذائٍخ سبنجخ .
 -3اخزش اندٕاة انصسٍر:
َ 1-3ضٍف انًبء إنى يسهٕل انصٕدا ري َ ٔ pH=12مٍس  pHانًسهٕل انًسصم عهٍّ فُدذ :
أ) pH = 4
ة) pH = 9,5
ج) pH = 12
د) pH = 14
-

 2-3األٌٌٕ  OHسائض انكشف عٍ :
أ) Cu2+

ة) Fe
ج) –Cl
د) Cu
1,5

 - 4أفضم طشٌمخ نهزخهص يٍ انُفبٌبد انُبردخ عٍ انًٕاد انًسزعًهخ فً انسٍبح انٍٕيٍخ ًْ :
أ) طشزٓب فً انٕٓاء انطهك
ة) زشلٓب فً انٕٓاء انطهك
ج) فشصْب ٔيعبندزٓب
د) ٔضعٓب فً زفش ٔسديٓب

1,5

 – 5ركٌٕ ثخبس انًبء ٔ ثُبئً أٔكسٍذ انكشثٌٕ أثُبء اززشاق يبدح عضٌٕخ فً انٕٓاءٌ ،ذل عهى أٌ ْزِ انًبدح
انعضٌٕخ رسزٕي عهى رساد :
أ) األٔكسدٍٍ ٔانكهٕس
ة) انكهٕس ٔانٍٓذسٔخٍٍ
ج) انكشثٌٕ ٔانٍٓذسٔخٍٍ
د) انكشثٌٕ ٔانكهٕس

االيزسبٌ اندٕٓي نٍُم شٓبدح انسهك اإلعذادي  -دٔسح ٌٍَٕٕ 2212

انفٍسٌاء و انكًٍٍاء

انًادة:

انًىضىع
انتعهٍى انعاو
وانتعهٍى األصٍم

انصفحة
2
2

التنقيط

انتًرٌٍ انثاًََ 8( :قط)
ٌعزجش األنٕيٍٍُٕو  AƖيٍ انفهضاد األكثش اسزعًبال فً يدبل انزعهٍتٔ ،فً صُبعخ أٔاًَ انطجخ ٔأخُسخ
انطبئشادٔ ...عذدِ انزسي ْٕ . Z = 13
1
1
2
2
2

 )1زذد عذد إنكزشَٔبد رسح األنٕيٍٍُٕو.
 )2أكزت سيض األٌٌٕ انُبرح عٍ فمذاٌ رسح األنٕيٍٍُٕو  ، AƖنثالثخ إنكزشَٔبد .
َ )3ضٍف كًٍخ يٍ يسهٕل زًض انكهٕسٌذسٌك إنى يسسٕق األنٕيٍٍُٕو ،فٍسذس ثًٍُٓب رفبعم كًٍٍبئً ٌُزح
عُّ غبص ال نٌٕ نّٔ ،يسهٕل عذٌى انهٌٕ ٌسزٕي عهى إٌَٔبد فهضٌخ ٔ إٌَٔبد انكهٕسٔس –.Cl
 )1-3سى انغبص انُبرح عٍ ْزا انزفبعمٔ ،ثٍٍ كٍف َكشف عُّ.
 )2-3عجش عٍ ْزا انزفبعم ثًعبدنخ كًٍٍبئٍخ.
 )3-3الزشذ سائضي انكشف عٍ األٌَٕبد انزً ٌسزٌٕٓب انًسهٕل انُبرح.
انتًرٌٍ انثانثَ 4( :قط)

4

خشخذ يدًٕعخ يٍ انزاليٍز فً سزهخ يذسسٍخ ٔ ،ثًٍُب كبَٕا ٌزدٕنٌٕ فً
أزذ انًُزضْبد ٔخذٔا لبسٔسح يغهمخ يًهٕءح ثسبئم ٔرسًم فمط انهصٍمخ
خبَجّ ،فبرفمٕا عهى عذو رشكٓب فً انطجٍعخ.
سبعذ ْزِ انًدًٕعخ يٍ انزاليٍز ،عهى رسذٌذ خطٕسح ْزا انسبئم ٔالزشذ
كٍفٍخ انزخهص يٍ ْزِ انمبسٔسح دٌٔ رهٌٕذ انجٍئخ .

اَـتـهـــى

