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:النقطة 

)نقط7( :التمرین األول
:اجب بصحیح او خطا-1
 عند تخفیف محلول حمض الكلوریدریك تتزاید قیمة ھذا المحلول(............................)
 الغاز الناتج عن تأثیر محلول  حمض الكلوریدریك على فلز الحدید ھو ثنائي األوكسجین.(.......................)
 یؤثر محلول ھیدروكسید الصودیوم  على فلز الحدید فیتصاعد غاز یعكر ماء الجیر.(......................)
تؤثر عملیة احتراق النفایات على الصحة و البیئة(.......................)
:امآل الفراغ بما یناسب -2
لقیاسPH او...............المحالیل المائیة نستعمل...............
 على فلز الحدید والزنك وال یؤثر على فلز ..................محلول حمضیؤثر............

 وصیغتھ الكیمیائیة.................س راسب لونھ إلى محلول یحتوي على ایونات النحاالصوداینتج عن إضافة محلول.......................
:اجب عن السؤالین التالین- 3

 صنف المحالیل المائیة حسب قیمةPH
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 أعط وسیلتین لقیاسpHمحلول مائي
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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)نقط8( :التمرین الثاني 

......للزنك اھمیة في جسم االنسان ، فھو یساعد تقویة جھاز المناعة وتمتین العظام ویؤمن سالمة وظیفة األنسولین
اختبار یحتوي  على حبیبات من فلز الزنك فیتكون غاز یحترق محدثا أنبوبنصب كمیة من محلول كلورر الھیدروجین المخفف  في -1

.االختبار أنبوبفرقعة  عند تقریب عود التقاب من فوھة 
.ھذا المحلول PHما صنف  محلول كلورر الھیدروجین؟ حدد مجال قیمة1.1

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.از الناتجاعط اسم وصیغة الغ1.2

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.اكتب المعادلة الكیمیائیة لتاثیر محلول كلورر الھیدروجین على فلز الزنك1.3

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

نستعمل محلوال مائیا)+(لكلورور الزنكالموجودة فة محلول مائيللكشف عن ایونات الزنك-2
)(لھیدروكسید الصودیوم PH=12لھ +

حدد معلال جوابك صنف المحلول1.1
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

.ھالميفیتكون  راسب ابیضاختبار یحتوي على كمیة من المحلولأنبوبإلىالمحلولنضیف قطرات من 2.1
الھالمي المتكوناألبیضصیغة الراسب أعط-أ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

.اكتب معادلة الترسب -ب
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

اقترح تجربة للكشف عن ایونات الكلور الموجودة  في المحلول 3.1
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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)نقط4(:التمرین الثالث 
قرأ صدیقك اللصیقة المثبتة علیھا وجد ان الماء المعدني . خرجت و صدیقك في نزھة وكان یحمل معھ قارورة بالستیكیة لماء معدني

.، فتساءل عن كیفیة الكشف عن ھذه األخیرة-Clیحتوي على عدة أیونات منھا 
:اعتمادا على ما درستھ في الكیمیاء 

)خلف الورقة(.في محلول مائي-Clف عن أیونات صف لصدیقك التجربة التي تمكن من الكش
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