األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس – بولمان

االمتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك اإلعدادي
دورة يونيو 0101
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الموضـــوع

انقل على ورقتك الجمل أسفله ثم أمأل الفراغات بإحدى المفردات التالية:
نفقد – كاتيونات – محايدة – ﺃنيونات – ﺃصغر – تساوي
 نسمي األيونات الموجبة  ...............و األيونات السالبة......................... عندما  ................ذرة األلمنيوم ثالث ﺇلكترونات تعطي األيون . A 3 تكون الذرة  ...................كهربائيا ألن شحنة النواة  ........................شحنة السحابة اإللكترونية. -تتميز المحاليل المائية الحمضية بقيمة  .................... pHمن .7

يعتبر األلمنيوم من بين الذرات األكثر استعماال في الصناعة .العدد الذري لذرة األلمنيوم هو . Z  13
 -)0حدد عدد ﺇلكترونات ذرة األلمنيوم و عدد الشحن الموجبة لنواتها .علل جوابك.
 -)0ﺃوجد عدد ﺇلكترونات ﺃيون  A 3و عدد الشحن الموجبة لنواته معلال جوابك.
 -)3عند احتراق األلمنيوم في ثنائي األوكسجين  O2نحصل على . A 2O3
 0-3اكتب المعادلة الحصيلة لهذا االحتراق.
 0-3اذكر إحدى خواص هذا األوكسيد.

دخلت بشرى إلى المختبر فوجدت قنينتين إحداهما لمحلول حمض الكلوريدريك و األخرى لمحلول هيدروكسيد الصوديوم
لكن ال تحمالن أية إشارة للتمييز بينهما بعد إجراء تجربة ،توصلت بشرى إلى التمييز بين قنينة المحلول الحمضي
وقنينة المحلول القاعدي.
صبت بشرى محلول حمض الكلوريدريك في إناء فلزي فحدث تفاعل حيث أصبح لون السائل داخل اإلناء أخضرا.
 -)0ما هي التجربة التي أجرت بشرى للتمييز بين المحلولين؟
 -)0ماذا يميز اللون األخضر للسائل؟
 -)3اكتب معادلة التفاعل الحاصل.
 -)4اقترح على بشرى ﺇنائين إحداهما مصنوع من مادة فلزية و اآلخر من مادة غير فلزية يمكن استعمالها لحفظ
حمض الكلوريدريك.

prof : achraf saidi
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انًًهكت انًغشبُت

السىة

وصاسة انخشبُت انىطُُت و انخعهُى
انعبنٍ و حكىٍَ األطش وانبذذ
انعهًٍ

المعامل 0 :

األكبدًَُت انجهىَت نهخشبُت و انخكىٍَ
انىطُُتبولمان
فــاس -
نجهتانخشبُت

الدراسية 9000/9002 :

مدة االوجاز  0 :ساعة

قطبع

الصفحة 0/0 :
0202

التمريه األول  6 ( :وقط )
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اَقم عهً وسقخك انجًم أسفهه يبنئب انفشاغبث بإدذي انًفشداث انخبنُت :
حفقذ – كبحُىَبث – يذبَذة – آَُىَبث – أصغش -حسبوٌ .
 َسًٍ األَىَبث انًىجبت  ................و األَىَبث انسبنبت . ................. عُذيب  .................رسة األنىيُُُىو رالد إنكخشوَبث حعطٍ األَىٌ . Al3+ حكىٌ انزسة  .............كهشببئُب ألٌ شذُت انُىاة  ...............شذُتانسذببت اإلنكخشوَُت .
 حخًُض انًذبنُم انًبئُت انذًضُت بقًُت نـ  ............. pHيٍ . 7التمريه الثاوي  7 ( :وقط )
َعخبش األنىيُُُىو يٍ بٍُ انزساث األكزش اسخعًبال فٍ انصُبعت  ،انعذد انزسٌ
نزسة األنىيُُُىو هى Z=13 :
- 1دذد عذد إنكخشوَبث رسة األنىيُُُىو و عذد انشذٍ انًىجبت نُىاحهب عهم
جىابك .
3+
- 2أوجذ عذد إنكخشوَبث أَىٌ  Alوعذد انشذٍ انًىجبت نُىاحه يعهال جىابك.
- 3عُذ ادخشاق األنىيُُُىو فٍ رُبئٍ األوكسجٍُ َ O2ذصم عهً . Al2O3
 -1.3اكخب انًعبدنت انذصُهت نهزا اإلدخشاق .
 -2.3اركش إدذي خىاص هزا األوكسُذ.
التمريه الثالث  7 ( :وقط )
دخهج بششي إنً انًخخبش فىجذث قُُُخٍُ إدذاهًب نًذهىل دًض انكهىسَذسَك
واألخشي نًذهىل هُذسوكسُذ انصىدَىو نكٍ ال حذًالٌ أَت إشبسة نهخًُُض بُُهًب.
بعذ إجشاء حجشبت حىصهج بششي إنً انخًُُض بٍُ قُُُت انًذهىل انذًضٍ و قُُُت
انًذهىل انقبعذٌ.
صبج بششي يذهىل دًض انكهىسَذسَك فٍ إَبء فهضٌ  ،فذذد حفبعم دُذ
أصبخ نىٌ انسبئم داخم اإلَبء أخضشا .
- 1يبهٍ انخجشبت انخٍ أجشث بششي نهخًُُض بٍُ انًذهىنٍُ.
- 2يبرا ًَُض انهىٌ األخضش نهسبئم .
- 3اكخب يعبدنت انخفبعم انذبصم .
- 4اقخشح عهً بششي إَبئٍُ إدذاهًب يصُىع يٍ يبدة فهضَت و اِخش يٍ يبدة
غُش فهضَت ًَكٍ اسخعًبنهًب نذفظ يذهىل دًض انكهىسَذسَك .

