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  (pts 08) :التمرین األول              

  الكیمیائیة إلى ذرات و جزیئات و كاتیونات و أنیوناتصنف ھذه األنواع )  1                  
H3O+  Fe  CO32−  H2O  
  جزیئة  انیون  ذرة  كاتیون

  اجب بصحیح او خطأ  )2              
  ....خطأ...من ثنائي االوكسیجین  اربعة اخماسمن ثنائي االزوت و   نسبة الخمسیحتوي الھواء على   -                

   ....خطأ .....تفاعل فیزیائي صدأ الحدید عبارة عن  -           0.5    
    ..صحیح....    طبقة تحمي فلز االلومنیوم من التآكل ینااللوم  -             ×   

  اضع اطارا على الجواب الصحیح  ) 3       16     
     ZnO                    - Zn2O3                        -  Zn3O2  -                     :ھي         الزنكصیغة اوكسید   -                  

   FeO                     -   Fe3O4                       - Fe2O3-   : ھي الماء المالحصیغة اوكسید الحدید الناتج عن   -                  
  Z= 13: منیوم ھووي لذرة األلو العدد الذر Alنرمز لذرة األلومنیوم ب ) 4                

          .............................13e+.......منیومول حدد شحنة نواة ذرة األ  ــ ا                
    ........................13e− ......ــ حدد شحنة إلكترونات ذرة األلومنیوم ب               
  إلكترونات فتصبح أیونا 3كن لذرة األولمنیوم ان تفقد ــ في ظروف معینة یم  ج               
  .....................................كاتیون ......ما نوع ھذا األیون                       

  .....................................10e− ...ما شحنة إلكترونات ھذا األیون                      
        ...............+Al3.........أكتب رمز ھذا األیون                      

   
  (pts 08) :التمرین الثاني                 

  الحتراق ویتصاعد دخان ابیض اللونمن ثنائي االوكسیجین،حیت یشتد ا 4gفي قارورة بھا  5gكتلتھ ندخل شریطا ملتھبا من المغنیزیوم              

  .من جسم جدید 7gفاذ ثنائي االوكسیجین داخل القارورة یتوقف االحتراق،ویتكون عند ن            

 ...........سریعة ......ھل ھذا االحتراق اكسدة بطیئة او سریعة؟)  1 ن     1    

 ......اوكسید المغنیزیوم.....ما اسم الناتج عن ھذا االحتراق؟) 2  ن   1.5     

 )  MgOنعطي الصیغة الكیمیائیة لناتج االحتراق ( المغنیزیوم بمعادلة كیمیائیة عبر عن احتراق ) 3 ن      2    

                                                       2 MgO                          O2      +Mg 2  

  االحتراق غیر كلي الن غاز ثنائي االوكسیجین نفذ كما جاء في المعطیات، . ھل احتراق المغنیزیوم في ھذه الحالة كلي؟علل)  4   ن   2    

  ).7g( لة الجسم االناتجتكال یساوي ) 9g( مجموع كتل االجسام المتافعلةلم یطبق، فاضافة الى ذلك فان قانوت انحفاظ الكتلة                 

   m(Mg)=m(MgO)-m(O2)=7g-4g=3gاما كتلة شریط المغنیزیوم المتفاعلة فھي               

  ) ρ=1.42 g/lھي )  O2(نعطي الكتلة الحجمیة لغاز ( احسب حجم ثنائي االوكسیجین المتفاعل  ) 5ن    1.5   

                                                            = 4 / 1.42 =2.82g   ρ V(o2)=m / 

   

  (pts 04) :التمرین الثالث                          
  ،  فتركھا بعد ذالك معرضة لألمطار عدة أیام،وبعد تجفیفھا 58gثم قاس كتلتھا فوجد ) جیكس(اشترى عمر قطعة من صوف الحدید                

         . 69gوأصبحت تساوي   11gأصیب بالحیرة والذھول لما وجد كتلتھا ازدادت ب                
                                                                                                                    

  
  

                                                                                                     
  
  
  

بالتوفیق إن شاء اهللا                                                                                                                                                                                                                         
  بومریت- ع- ذ                                                                                                                                    
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 : المعجم
           nuage électronique....  سحابة الكترونیة 

  .……noyau..................................نواة
 

ضع نفسك مكان عمر وأعط  تفسیرا علمیا لھذه الظاھرة التي 
  .عاینھا مع ذكر العوامل المساعدة علیھا وكیفیة الحد منھا

    )ن2(العلمي التفسیر
ثنائي اوكسیجین + ماء المطر (تكون الصدأ نتیجة الرطوبة  -

ھواء المتفاعل مع فھي كتلة ثنائي اوكسیجین ال 11gاما ).الھواء
  .الحدید

   الماء المالح+ ازدیاد الرطوبة .......)ن1(العوامل المساعدة
................................................................  ................

     بدھون خاصة الصباغة او الدھان-   )ن1(الحد من الظاھرة
   اخرى الطالء بفلزات  - 

   فلزات اخرى خلطھ مع -  
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