
 

 االصه: االمتحان الفصلي األول                                                                                                                                                                                 

 ، املدٗ: صاع٘ ّىصف200الدرد٘:                                                   الكينيـــــــــــــــــــاء                                                                                                                                     
 التارٓخ:                            (8102 – 8102)الثانوي العلني  نيالثا                                                                                                                     

 درجة( 05)                                                                                           أكمل الفراغات يف العبارات اآلتية مبا يناسبها و انقلها إىل ورقة إجابتك:
.  ّٖدلنْع أرقاو أكضدٗ العياصز يف أٌْٓ مزكب ٓضا..................................... 

. .................................... ٕمً التطبٔقات الصياعٔ٘ للتشلٔل الكَزبائ. 

. .................................... ٗاملؤكضد ٍْ كل ماد. 

. .................................... سٔح ٓيتر عيُ .................................... .حيدخ يف اخللٔ٘ الػلفاىٔ٘ تفاعل. 

. .................................... ًتتألف اخللٔ٘ القلْٓ٘ م. 

 درجة( 35)                                                                                                                                                                     اخرت اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي: 
. ٍْ ٘ٔاملزكب الذٖ ٓأخذ فُٔ عيصز الكلْر أعلٙ رقه أكضدٗ لُ مً املزكبات اآلت: 

3KC O د NaOC ز HC ب 
4HC O أ 

. ّٖالقْٗ احملزك٘ الكَزبائٔ٘ خللٔ٘ لْكالىصُٔ تضا: 

2.1V 3.7 د V 1.5 ز V 5.1 بV أ 

. ( ِذللْل محض قْٖ ّسٔد الْظٔف٘ تزكٔش
3 110 mo 

  :( احمللْل ٓضاpHّٖ( فإٌ )

 أ 1 ب 2 ز 3 د ال تْدد إداب٘

 درجة( 05)                                                                                                                                                  ( لكل من العبارات اآلتية:        ( أو )أجب بـ)
. الرتكٔش الػزامٕ ٍْ عدد مْالت املادٗ امليشل٘ يف لرت مً احمللْل. 

. القْٗ احملزك٘ الكَزبائٔ٘ خللٔ٘ مؤلف٘ مً مضزٓني متناثلني تضاّٖ الصفز.  

 درجة( 30)                                                                                                                                          
 مً مضزٓني اليشاس ّ الفض٘، ّ باالعتناد علٙ قٔن٘ كنٌْ اإلرداع القٔاصٔ٘ لكل مً املضزٓني: تتألف خلٔ٘ غلفاىٔ٘

Agكنٌْ ىصف خلٔ٘ الفض٘  / Ag 0.80 V 
 

Cu، ّ كنٌْ ىصف خلٔ٘ اليشاس   / Cu 0.34V  :املطلْب ّ ، 

.  ٘التفاعل الكلٕاكتب معادليت ىصفٕ التفاعل احلادثني، ّ اصتيتر معادل. 

. مّجل اخللٔ٘ الضابق٘ ، ّ سدد املصعد ّ املَبط. 

. ٘ٔاسضب القْٗ احملزك٘ الكَزبائٔ٘ هلذِ اخلل. 

 درجة( 35)                                                                                                                                       
0.5منزر تٔارًا كَزبائًٔا شدتُ ) Aفٔرتصب علٙ املَبط ( يف خلٔ٘ حتلٔل كَزبائٔ٘ حتْٖ ذللْل ىرتات الذٍب لفرتٗ سمي ٘ٔ

(1.97 g : ٌمً الذٍب ّ ٓيطلق غاس األّكضذني علٙ املصعد مع العله أ )O:16 , Au  ، ّ املطلْب:197:

. ٗسضاب كنٔ٘ الكَزباء املارٗ يف الدار. 

. سضاب عدد مْالت األّكضذني امليطلق. 

. سضاب سمً عنلٔ٘ التشلٔل. 

 درجة( 30)                                                                                                                                     

يف ّصط محضٕ:لدٓك معادل٘ التفاعل اآلتٕ 
 4Fe MnO Fe Mn          :املطلْب ّ ، 

.  ٘التفاعلّاسٌ معادل. 

. ( 10ٓعآز m( مً ذللْل كربٓتات احلدٓد )II) ( ِمع ذللْل بزميػيات البْتاصْٔو تزكٔش
10.01mo 

   ،) 

50فلشو إلمتاو املعآزٗ )      m( ميُ، ّ املطلْب : اسضب تزكٔش ذللْل كربٓتات احلدٓد )II). 

**انتهت األسئلة**

www.alandalos-school.com                                 Tel. 2218807                              info@alandalos-school.com 


