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 :اكتب املصطلح العلمي: [1]

ادتري اذتٕ                   .مادٗ صياعٔ٘ ٍام٘ ميكً اذتضْل علَٔا بتطخني كسبْىات الكالطْٔو  1
( أكطٔد كالطْٔو)

األزعٔات  .MgOّأكطٔد املػيطْٔو  CaOبَا بالياز مجل اكطٔد الكالطْٔو مْاد ال ٓتػري تسكٕ 2
الضْدْٓو  .ّٓطتخدو يف تربٓد املفاعالت اليّْٓ٘ ، فلص قلْٖ لني لُ ّمٔض فغٕ 3
ٍٔبْكلْزٓت الضْدْٓو  .ٍّْ أذد مسكبات الضْدْٓوميتخ مَه لتبٔٔض املالبظ  4

     
ا :  [2]

ا
ا صحيح

ا
 عهًي

ا
 :عهم دلا يهي تعهيًل

 
                                            .ال تْجد الفلصات الكلْٓ٘ ميفسدٗ يف الطبٔع٘     -1

لكرتٌّ بطَْل٘ لالحتاد مع ذزات العياصس االخسٖ ّقدزتَا علٕ فكد اال , بطبب ىشاطَا املستفع 
    
. ال ٓلصو ختصًٓ الفلصات الكلْٓ٘ األزعٔ٘  يف املخترب حتت ضطح الصٓت أّ الكريّضني  2-    

. أقل تفاعًلا ّ ىشاًطا مً الفلصات الكلْٓ٘  ألىَا
     
. ٓطتخدو الضْدْٓو يف تربٓد املفاعالت اليّْٓ٘ 3-     

. بطسع٘ خازد املفاعل  ألٌ دزج٘ اىضَازِ ميخفغ٘ ّدزج٘ غلٔاىُ مستفع٘ ّتْصٔلُ ادتٔد للرسازٗ فٔنتط اذتسازٗ
  

. تتنٔص الفلصات الكلْٓ٘ باخنفاض طاق٘ التأًٓ ّالطالبٔ٘ الكَسبأٜ٘  4-    
 .بطبب ّجْد الكرتٌّ ععٔف االزتباط  بيْاٗ الرزٗ 

 
. ٗ حتت ضطح الصٓت أّ الكريّضني دنب ختصًٓ الفلصات الكلْٖ  5-   

 .مليع تفاعلَا مع بعض مكْىات اهلْاٛ ادتْٖ 
  
. ال دنب ملظ الفلصات الكلْٓ٘ مباشسٗ بالٔد بدٌّ ازتداٛ قفاشات ّاقٔ٘  6-     

. السطْب٘ املْجْدٗ يف جلد اإلىطاٌ ألىَا تتفاعل بكْٗ مع / د
    
.  ادتْٖ عيد تعسعَا للَْاٛ (الضْدْٓو)الفلصات الكلْٓ٘  ملعاٌفاٛ اىط 7-   

. بطبب تفاعلَا الطسٓع مع بعض مكْىات اهلْاٛ ادتْٖ/ د
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. اضه األزعٔات MgOّأكطٔد املػيطْٔو  CaOو ٓطلل علٙ أكطٔد الكالطْٔ 8-    
. ألىَنا مً املْاد اليت ال ٓتػري تسكٔبَا بالياز / د

    
السمادٖ للفلصات الكلْٓ٘ األزعٔ٘ عيد تعسعَا للَْاٛ ادتْٖ ؟  –ٓيطفئ الربٓل  األبٔض  9-   

. طبك٘ أكطٔد خازجٔ٘ زقٔك٘ ّقْٓ٘ حتنٕ الفلصات ّخاص٘ الربٓلْٔو ّاملػيطْٔو مً عنلٔات أكطدٗ أخسٚ بطبب تكٌْ/ د
    
علٙ شكل تسضبات بالكشسٗ األزعٔ٘   (الفلصات الكلْٓ٘ األزعٔ٘) تْجد كسبْىات ّكربٓتات عياصس اجملنْع٘ الجاىٔ٘  10-   

(. شرٔ٘ الرّباٌ يف املاٛ) ألىَا ال ترّب يف املاٛ مبا فُٔ الكفآ٘ / د
   
بٌْ؟ يف الكشف عً غاش ثاىٕ أكطٔد الكس( ٍٔدزّكطٔد الكالطْٔو ) ٓطتخدو ادتري املطفأ  11-  

. ألىُ ٓتعكس عيد مسّز غاش ثاىٕ أكطٔد الكسبٌْ علُٔ مكًْىا زاضًبا مً كسبْىات الكالطْٔو/ د
   

 :أكًم اجلًم انتانيت مبا يُاسبها  :[3]
 

.................... ، ّمع كنٔ٘ ّافسٗ ٓيتخ ................. عيد تفاعل الضْدْٓو مع كنٔ٘ قلٔل٘ مً األكطحني ٓيتخ  -1
 ..............ّٓتضاعد غاش . ..........اٛ ّٓتكٌْ حملْل األزعٔ٘ مع املتتفاعل الفلصات الكلْٓ٘ ّالفلصات الكلْٓ٘  -2
. للرسازٗ  ............ٍّرِ العنلٔ٘  ............... ّتفاعلُ مع املاٛ ٓعسف بـ. ..............ٓعسف أكطٔد الكالطْٔو بـ  -3
  .حنْ الكاثْد. ..................يف مضَْز كلْزٓد الضْدْٓو تتحُ عيد إمساز جَد كَسباٜٕ عالٕ  -4
. للرسازٗ  ..................ع املاٛ ٍّرا التفاعل مع ضسًٓعا و( مجل الضْدْٓو) تتفاعل الفلصات الكلْٓ٘ -5
.. .................. ّدزجات اىضَاز ميخفغ٘ للفلصات الكلْٓ٘ كجافات -6
.. .....................املػيطْٔو تتضاعد فكاعات مً  عيد إمساز خباز ماٛ أّ ماٛ ضاخً علٙ فلص -7
..  ............................ًْٓعا لكسبْىات الكالطْٔو ٍٕ الضْزٗ األكجس ش -8
. .......................بالترلٔل الكَسباٜٕ ملضَْز  ميكً اذتضْل علٙ الضْدْٓو -695

.. .........................للفلصات  تعترب خاصٔ٘ أطٔاف االىبعاث إذدٚ أٍه ارتْاظ الطبٔعٔ٘ -10
 ...................قلٔل٘ ٓيتخ  ، ّمع كنٔ٘....................عيد تفاعل الضْدْٓو مع كنٔ٘ ّافسٗ مً األكطحني ٓيتخ  -11
12-                                            2Na     +     2H2O                             …….   +    H2   
13- Ca(OH)2    +   CO2                                 H2O    +  ………….                    
 + .................                                 CaO + H2Oذسازٗ                                                      -14
15-                                                                         4Li  +   O2                                ……….. 

 
16- CaCO3                    ……….  +  CO2                                                900OC 
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: يف ادلربع ادلقابم ذلا ( √)اخرت االجابت انصحيحت بىضع عًليت [:4] 
 :  الفلصات الكلْٓ٘ األزعٔ٘  -1

     ٘1فلصات اجملنْعA                                 ٘ٓتتفاعل مع املاٛ لتكًْٓ حمالٔل قلْٓ٘ أّ قاعد             
    ْ٘ٓأقل صالب٘ مً الفلصات الكل                                   ْ٘ٓأمالذَا أكجس ذّباًىا يف املاٛ مً الفلصات الكل

:  لفرتٗ قضريٗ فإىُ ٓتعكس لتكٌْ( ادتري املطفأ)عيد إمساز غاش ثاىٕ أكطٔد الكسبٌْ علٙ ماٛ ادتري   -2
Ca(OH)2                      CaCO3                               CaO                         CaCl2    

:  عدا مجٔع ما ٓلٕ مً خْاظ الفلصات الكلْٓ٘ -3
 ٘كجافتَا ميخفغ                        لكَسباٜٕ ععٔفتْصٔلَا ا                ٘لٔي                                        ىشط٘ جًدا

: أذد مسكبات الضْدْٓو ٓطتخدو يف تبٔٔض املالبظ بدًٓلا ملاٛ األكطحني ٍْ  -4
NaCl        Na2O                         Na2CO3                                          NaClO  

 :ٍّْ فكط علُ مع املاٛ الطاخً اّ خباز املاٛأذد العياصس التالٔ٘ ميكً مالذظ٘ تفا -5
املػيطْٔو                        صْدْٓو ال                                الكالطْٔو                    البْتاضْٔو

 

 

 :أياو انعبارة اخلطأ( خطأ)أياو انعبارة انصحيحت وكهًت ( صحيحت)اكتب كهًت : [5]

(    )                              .   الترلٔل الكَسباٜٕ ملضَْز كلْزٓد الكالطْٔو كالطْٔو مًميكً حتغري ال -1
(    )                                    العنلٔ٘ غيطْٔو مع املاٛ البازد لشدٗ ضسع٘ميكً مالذظ٘ تفاعل امل  -2
(    )                 مع املاٛ ٓطنٙ الياتخ كسبْىات كالطْٔو( أكطٔد الكالطْٔو) عيد تفاعل ادتري اذتٕ  -3
 (   )                                             الضْزٗ األكجس شًْٔعا لكسبْىات الكالطْٔو ٍٕ ادتري اذتٕ-4
(    )                        . تطتخدو اذتْٔاىات املسجاىٔ٘ كاتْٔىات الكالطْٔو يف تكًْٓ الشعاب املسجاىٔ٘ -5
(    )                                                                       . د ميفسدٗ يف الطبٔع٘الفلصات الكلْٓ٘ األزعٔ٘ تْد -6

 (   )                                         .تتفاعل الفلصات الكلْٓ٘ ّالكلْٓ٘ األزعٔ٘ مع املاٛ ّتيتخ حملْل قلْٖ  7-
: هايت يقارَاث :[6] 

 
 Na Mgّجُ املكازى٘ 

.................................. .................................. اضه العيضس 
.......... .......................................................... معادل٘ تفاعلُ مع األكطحني 

................................... .................................. ( أبطأ/أضسع)التفاعل مع املاٛ البازد
.................................. .................................. االضتخدامات 

ّجُ املكازى٘ 
الترلٔل الكَسباٜٕ ملضَْز 

كلْزٓد الضْدْٓو 
الترلٔل الكَسباٜٕ ملضَْز 

كلْزٓد الكالطْٔو 
حتلٔل الكَسباٜٕ ملاٛ البرس ال

علٙ كلْزٓد املػيطْٔو  احملتْٖ
ٌ اضه العياصس الياجت٘ و

الترلٔل 
 ................ .................. ....................



 2019/2020  -أوىلفرتة   -عاشركيًياء   - Sعُاصر  –ابراهيى انشهاوي الستار ا

  4 

 
 

 يىانريسيت  انكيًيائيت وضح بادلعادالث:[8]      
ا

 :يهي  اكًل

:  األكسجني كًيت قهيهت يٍيع  بىتاسيىوتفاعم ال 1-    
 4K  + O2                 2K2O                                                                                                :ادلعادنت       
       
: األكسجني  كًيت وافرة يٍانصىديىو يع  تفاعم 2-    
       2Na  + O2                 Na2O2                                                                                               :ادلعادنت     
      
:  تفاعم فهس انكانسيىو يع ادلاء  3-    

                                                                                                                    Ca +  2H2O              Ca(OH)2 + H2 :ادلعادنت     
     
: هيذروكسيذ انكانسيىو يع ثاَي أكسيذ انكربىٌ تفاعم  4-   

 Ca(OH)2 +  CO2              CaCO3 + 2H2O                                                                         :ادلعادنت     
     
: يع  األكسجني يف درجاث احلرارة انعانيت ادلغُسيىوتفاعم   5-    
                                                                    2Mg  + O2                 2MgO                   :ادلعادنت   
     

:  تفاعم غاز انبىتاسيىو يع ادلاء 6-   
 H2O  +  2K  + H2O                 2KOH                                                                               :ادلعادنت    
     
 :تفاعم انسيسيىو يع انكهىر 7-   

                                                                                                                                2Cs  + Cl2                 2CsCl   :ادلعادنت    

     
 :نذرجت حرارة عانيت ( احلجر اجلريي)كربىَاث انكانسيىو  تسخني 8-

 CaCO3                     CaO    + CO2                                                                                             :ادلعادنت 
  

:  َسيىو يع ادلاء انساخٍ أو يع خبار ادلاءتفاعم غاز ادلغ    9-
 H2  +  2Mg  + H2O                 2Mg(OH)2                                                                        :ادلعادنت    
     
 :تفاعم انكانسيىو يع انكهىر 10-   

                                                                                                                                Ca  + Cl2                 CaCl2   :ادلعادنت    

     
:  يع األكسجني نيثيىوتفاعم ال 18-   

 4Li  + O2                 2Li2O                                                                                                :ادلعادنت       

900oC 


