
 

 َص انفسض 
سهى 

انخُمٍط 

 َمط8  :انخًسٌٍ األول  

 :اتًى انعثاساخ انتانٍح تًا ٌُاسة -  (  1

.................................. و رساخ ................................انًىاد انعضىٌح تتكىٌ أساسا يٍ يٍ رساخ *

وانعىايم انتً تساعذ عهى ...............انزي صٍغته انكًٍٍائٍح.........................تتكىٌ اساسا يٍ ............................انصذأ يادج 

............................ و........................تكىٌ انصذا هً 

................................. ٌحتشق انفهض فً انهىاء نٍتكىٌ جسى صهة ٌسًى *

 :صُف فً جذول االَىاع انكًٍٍائٍح انتانٍح -  2)

Cu
2+

-OH
-
- H3O

+
- S

2-
- Cu             

 انكاتٍىٌ االٍَىٌ انزسج

 احادي انزسج يتعذد انزساخ احادي انزسج يتعذد انزساخ 

    

 :أيال انجذول انتانً - )3

 اوكسٍذ انفهض   اوكسٍذ انضَك  ∏اوكسٍذ انُحاط 

  Fe3O4  انصٍغح انكًٍٍائٍح نهفهض 

 يعادنح أكسذج انفهض    

. عهًا أٌ رسته تكتسة إنكتشوٌ واحذ  ((Cl انكهىسوس ٌأعط صٍغح اٌى - )4 

استشجع تعشف االٌىٌ ؟ - 5) 

10×9.6:احسة انعذد انزسي نزسج انكشتىٌ عهًا أٌ شحُح َىاتها هً  - (6
-19

c 

 :اصم تخط -7) 

                   انضَك ٌحتشق تههة                               اخضش

   انُحاط ٌحتشق تههة                             احًش

  انحذٌذ ٌحتشق تههة                              اتٍض 

 االنىيٍُىو ٌحتشق تههة                         اصفش 

 ًََمط8  : انخًسٌٍ انثا  
ََA     انكتشوَاخ10 يٍ  تتكىٌ انسحاتح االنكتشوٍَح ألٌىٌ انصىدٌىو .

 . أٌ تفقذ انكتشوٌ واحذNa وًٌكٍ نزسج انصىدٌىوحذد سيض االٌىٌ ؟   (1  

 تانشحُح االتتذائٍح ؟ انصىدٌىواحسة شحُح انكتشوَاخ اٌىٌ     (2

 احسة تانكىنىو شحُح َىاج هزا االٌىٌ ؟    (3

 احسة شحُح هزا االٌىٌ ؟    (4

 ؟انصىدٌىو اوجذ انعذد انزسي نزسج  (5

    B ٌُتج عٍ احتشاق يتعذد كهىسوس انفٍٍُم   PVC                   فً انهىاء انًاء وحثانح سىداء  وغاص ٌعكش ياء انجٍشوغاص ًٌكٍ اراتته فً انًاء 

.  نتحضٍش يحهىل حًض انكهىسٌذسٌك       

حذد االجساو انًتفاعهح ؟   (1

اعط صٍغ واسًاء َىاتج االحتشاق ؟  ( 2

  ؟PVCاستُتج أَىاع انزساخ انتً تذخم فً فً تشكٍة   (3

 فً انهىاء؟ PVCاركش تعض أخطاس احتشاق انثالستٍك   (4

 َمط 4  : انخًسٌٍ انثانث   
االنىيٍُىو فهض أخف وأقم صالتح يٍ انحذٌذ ، وأقم يُه ثًُا وٌستعًم تكثشج فً تهفٍف وتعهٍة انًُتجاخ انغذائٍح ، وٌفضم فً صُاعح 

هٍاكم تعض انثىاخش انسٍاحٍح واجُحح انطائشاخ ، واالطاساخ انفهضٌح نثعض انسٍاساخ ، كًا ظهش كذنك فً صُاعح ادواخ انتشفٍه 

. وانشٌاضح 

اركش استعح اسثاب هذا انتفضٍم انذي ٌحضى ته فهض االنًىٍَىو ؟ - (1

اكتة يعادنح اكسذج االنىيٍُىو فً انهىاء ؟ - (2

نًارا ٌستعًم االنىيٍُىو دوٌ تغطٍته تانذهاٌ ؟ - (3

اَخهى                                                                                                                                                  
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ثاَىٌت يحًد انسادض  

حانىٌٍ 

 

 02انفسض انًحسوض زلى 

 اندوزة انثاٍَت

 

يادة انعهىو انفٍصٌائٍت 
 

 

انسُت انثانثت ثاَىي إعدادي 

 يدة اإلَجاش ساعت



 

عُاصس اإلجابت 

 َمط8  :انخًسٌٍ األول  

 :اتًى انعثاساخ انتانٍح تًا ٌُاسة -  (  1

انهٍذسوجٍٍ . و رساخ انكشتىٌانًىاد انعضىٌح تتكىٌ أساسا يٍ يٍ رساخ *

وانعىايم انتً تساعذ عهى تكىٌ انصذا هً Fe2O3.. انزي صٍغته انكًٍٍائٍحшاوكسٍذ انحذٌذ تتكىٌ اساسا يٍ  يسايٍحانصذأ يادج 

 انهىاء انشطة.و.انًاء.

 اوكسٍذ انفهضٌحتشق انفهض فً انهىاء نٍتكىٌ جسى صهة ٌسًى *

 :صُف فً جذول االَىاع انكًٍٍائٍح انتانٍح -  2)

Cu
2+

-OH
-
- H3O

+
- S

2-
- Cu             

 انكاتٍىٌ االٍَىٌ انزسج

Cu 
 احادي انزسج يتعذد انزساخ احادي انزسج يتعذد انزساخ

OH
- 

S
2-

 H3O
+ 

Cu
2+ 

 :أيال انجذول انتانً - )3

 اوكسٍذ انفهض  اوكسٍذ انحذٌذ اوكسٍذ انضَك  ∏اوكسٍذ انُحاط 

CuO ZnO Fe3O4  انصٍغح انكًٍٍائٍح نهفهض 

2Cu+O2               2CuO  

    

2Zn+.O2                2ZnO     

      

3Fe+2O2                  Fe3O4  

                    

 يعادنح أكسذج انفهض 

Cl انكهىسوس هًٌصٍغح اٌى - )4 
-
   . 

 .األٌىٌ هى ذزة او يجًىعت يٍ انرزاث فمدث او اكخسٍج انكخسوَا او اكثس- 5) 

10×9.6:انعذد انزسي نزسج انكشتىٌ هً -. (6
-19

/1.6×10
-19

= 6 

 :اصم تخط -7) 

                   انضَك ٌحتشق تههة                               اخضش

   انُحاط ٌحتشق تههة                             احًش

  انحذٌذ ٌحتشق تههة                              اتٍض 

 االنىيٍُىو ٌحتشق تههة                         اصفش 

 ًََمط8  : انخًسٌٍ انثا  
ََA      

Na: هى  سيض أٌىٌ انصىدٌىو    (1  
+

 

 10e-: تانشحُح االتتذائٍح هً انصىدٌىوشحُح انكتشوَاخ أٌىٌ     (2

11e = 11×1.6×10:شحُح َىاج اٌىٌ انصىدٌىو هً     (3
-19

C =17.6×10
-19

C  

10×1.6 :شحُح اٌىٌ انصىدٌىو هً     (4
-19

c  

 Z=11هى  انصىدٌىو  انعذد انزسي نزسج  (6

    B ٌُتج عٍ احتشاق يتعذد كهىسوس انفٍٍُم   PVC                   فً انهىاء انًاء وحثانح سىداء  وغاص ٌعكش ياء انجٍشوغاص ًٌكٍ اراتته فً انًاء 

.  نتحضٍش يحهىل حًض انكهىسٌذسٌك       

 يخعدد كهىزوز انمٍٍُم و ثُائً اوكسٍجٍٍ انهىاءاالجساو انًتفاعهح هً    (1

: صٍغ واسًاء َىاتج االحتشاق هً ( 2

 H2O انًاءصٍغخه هً *          

 Cانكسبىٌ وصٍغخه هً *           

 CO2ثُائً اوكسٍد انكسبىٌ وصٍغخه هً           * 

 HClغاش كهىزوز انهٍدزوجٍٍ وصٍغخه هً *          

   . هً انهٍدزوجٍٍ وانكسبىٌ وانكهىزPVCبخطبٍك لاَىٌ اَحفاظ انرزاث فاٌ انرزاث انخً حدخم فً حسكٍب (  3

 .هى حكىٌ غاشخاَك وساو اَه غاش  كهىزوز انهٍدزوجٍٍ PVCيٍ بٍٍ اخطاز احخساق انبالسخٍك (  4

 َمط 4  : انخًسٌٍ انثانث   
االنىيٍُىو فهض أخف وأقم صالتح يٍ انحذٌذ ، وأقم يُه ثًُا وٌستعًم تكثشج فً تهفٍف وتعهٍة انًُتجاخ انغذائٍح ، وٌفضم فً صُاعح هٍاكم 

. تعض انثىاخش انسٍاحٍح واجُحح انطائشاخ ، واالطاساخ انفهضٌح نثعض انسٍاساخ ، كًا ظهش كذنك فً صُاعح ادواخ انتشفٍه وانشٌاضح 

 
ثاَىٌت يحًد انسادض  

حانىٌٍ 

 

 02حصحٍح انفسض انًحسوض زلى 

 اندوزة انثاٍَت

 

يادة انعهىو انفٍصٌائٍت 

انسُت انثانثت ثاَىي إعدادي 
 



: يٍ تٍٍ اسثاب تفضٍم االنىيٍُىو- (1

. ال ٌغٍس جىدة وطعى االغدٌت      * 

.  غٍس َفىذ نهسىائم وانغاشاث     * 

. لابم العادة انخصُبع      * 

 . يىصم جٍد نهحسازة وانكهسباء     * 

. فهص خفٍف والم صالبت *       
 :يعادنح اكسذج االنىيٍُىو فً انهىاء هً - (2

 4Al  +  3O2                                                        2Al2O3                                                              
   

  هً طبمت كخًٍت ححًٍه يٍ          (االنىيٍٍ )بانُسبت نفهص االنىيٍُىو الٌسخعًم انرهاٌ الٌ انطبمت انًخكىَت عهٍه (- 3

 .اإلحالف         
 

 
                                                                                                                                                  

 

 

 


