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شبكة التصحيح
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عناصر اإلجابة
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 -1-2االختيار الصحيح
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 -2-2االختيار الصحيح

) 0,5ن ( لكل جواب صحيح

 معرفة مكونات الذرة . معرفة أسماء و صيغ األكاسيد. تعرف روائز الكشف عن األيونات. تعرف تأثير محلول الصودا على الفلزات . -تعرف تأثير محلول الصودا على المواد غير الفلزية.

) 0.25ن ( لكل تصنيف صحيح

 -التمييز بين األجسام و المواد المكونة لھا.
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 اسم الغاز الناتج -المعادلة الحصيلة

4

3ن

1

2ن

 اختيار المحلول المناسب ) 1,5ن() 1,5ن(
 صيغة الراسب تفسير تفضيل األلومينيوم علىالحديد .
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مرجع السؤال في اإلطار المرجعي

 -تقديم اإلجراء الواجب اتخاذه.

 تعرف عملية التخفيف و أثرھا على قيمة . pH تعرف الذرات الداخلة في تكوين المواد العضوية انطالقامن نواتج احتراقھا.
 تعرف بعض طرق تدبير النفايات . تصنيف المحاليل المائية إلى حمضية و قاعدية و محايدةاعتمادا على قيم . pH
 معرفة مدلول العدد الذري .Z تحديد و كتابة صيغة أيون انطالقا من  Zو عدداإللكترونات المكتسبة أو المفقودة من طرف الذرة .
 تعرف تأثير محلول حمض الكلوريدريك على الفلزات وكتابة المعادالت الحصيلة .
 تعرف روائز الكشف على األيونات . كتابة معادلة الترسيب. وصف أكسدة الحديد في الھواء الرطب و أكسدةاأللومينيوم في الھواء.
 تفسير اختالف أكسدة األلومينيوم عن أكسدة الحديد. معرفة بعض خصائص الصدأ. معرفة العوامل المؤثرة على تأكسد الحديد. -معرفة بعض خاصيات الصدأ و كيفية الحد منه.

