الو ـيهكت انى ـغـربيت
ـ

االيتحاٌ انجهىي
نُيم شهادة انسهك انثاَىي االعدادي

وانتكىيٌ
ــ
األكاديًيت انجهـىيت نهتزبـيت
جـهـــــة وادي انــذهــــب نـــــكــىيـــزة
انــداخــهــت
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انًادة

عهىو انفيشياء وانكيًياء

انًعايم

1

يدة اﻹَجاس

ساعت واحدة

انصفحت

عُاصز اﻹجابت
ٚ -1زكش ثششط ٙانتٕاصٌ ()ٌ1.5
( َفظ انسبيم(  + )ٌ 0.5يدًٕع يتدٓت ٙانمٕت ٍٛيُعذو ( ) )ٌ1أٔ (َفظ خط انتأثٛش()ٌ0.5
َ+فظ انشذح ( + )ٌ0.5يُسٛبٌ يتعبكغبٌ() )ٌ0.5
 -2يًٛضاد ٔصٌ انكشح ْ: ٙ
 َمطخ انتأثٛش ( )ٌ0.5 خط انتأثٛش ()ٌ 0.5 انًُسٗ ( )ٌ 0.5 انشذح  :انعاللخ ( ) ٌ 0.5انتطجٛك انعذد٘( )ٌ0.5 -3يًٛضاد انمٕح انًطجمخ يٍ طشف انشأط عهٗ انكشح
َمطخ انتأثٛش () ٌ 0.5
خط انتأثٛش ()ٌ0.5
انًُسٗ ()ٌ0.5
انشذح ()ٌ0.5
 -4شذح انمٕح انًطجمخ يٍ طشف انكشح عهٗ انشأط ( + )ٌ0.5انتعهٛم ( تطجٛك يجذأ انتأثٛشاد انًتجبدنخ )
()ٌ0.5
انتًزيٍ 2:
أ -انتصُٛف ()ٌ 1.5
-1
(  ٌ 0.25نكم يسهٕل يصُف ثشكم صسٛر )
ة -انتطٕس ( )ٌ0.5اعى انعًهٛخ ()ٌ0.5
 - 2أ -انًالزظخ ()ٌ1
( ( )ٌ0.5تصبعذ انغبص ( )ٌ0.5ظٕٓس تهٌٕ أخضش)
ة -انًعبدنخ انكًٛٛبئٛخ نتأثٛش زًض انكهٕسٚذسٚك عهٗ انسذٚذ ْ)ٌ1( :ٙ
(Fe + 2 ) H+ +C l -
( H2 + ) Fe 2+ +2C l -
Fe + 2 H+
H2 + Fe 2+
أٔ
ج -سائض انكشف عٍ أ ٌٕٚانسذٚذ : 2اعى انًسهٕل انكبشف ( + )ٌ0.5نٌٕ انشاعت (+ )ٌ0.5
يعبدنخ انتشعت ()ٌ0.5
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وانتكىيٌ
ــ
األكاديًيت انجهـىيت نهتزبـيت
جـهــــة وادي انــذهــــب نـــــكــىيـــزة
انــداخــهــت

انًادة

عهىو انفيشياء و انكيًياء

انًعايم

1

يدة اﻹَجاس

ساعت واحدة

انصفحت

شبكـــت انتصحيــح

يالءيخ اإلَتبج

االعتعًبل انغهٛى ألدٔاد انًبدح

انتعهًٛخ 1

أثذٖ سأٚب يجشسا زٕل
يب لبو ثّ أخِٕ
()ٌ1

ركشثعض أخطبس ازتشاق انًٕاد ٔ
أثشْب عهٗ انجٛئخ ٔانصسخ
()ٌ1

انتعهًٛخ2

التشذ انطشٚمخ
انصسٛسخ نتسضٛش
أ٘ يسهٕل يخفف
()ٌ1

اإلشبسح إنٗ أعجبة اعتًبد ْذِ انطشٚمخ
يٍ غٛشْب
()ٌ1

انتعهًٛخ3

أخبة عٍ تغبؤل األو اإلشبسح إنٗ يذنٕل انعاليخ انتسزٚشٚخ
()ٌ1
()ٌ1

االَغدبو
سثط ثْ ٍٛذِ األخطبس َٕٔاتح
اإلزتشاق

طشٚمخ عًهٛخ ٔيمجٕنخ

سثط ث ٍٛاإلعتعًبل االيٍ
نهًسبنٛم ٔتطجٛك اإلزتٛبطبد
انٕلبئٛخ

إرا تٕفش
يعٛبس
االَغدبو
ف ٙإزذٖ
انتعهًٛبد
انثالث
تًُر انُمطخ
()ٌ1
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الو ـيهكت انى ـغـربيت
ـ

االيتحاٌ انجهىي
نُيم شهادة انسهك انثاَىي االعدادي

وانتكىيٌ
ــ
األكاديًيت انجهـىيت نهتزبـيت
جـه ــــة وادي انــذهــــب نـــــكــىيـــزة
انــداخــهــت
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انًادة

عهىو انفيشياء وانكيًياء

انًعايم

يدة اﻹَجاس

1

انصفحت

ساعت واحدة

تًزيٍ )ٌ7( :1
ذ٘خذ اىنشج مريرٖا  450 gفً زاىح ذ٘اصُ ف٘ق سأط اىالعة.
 -1رمش تششطً ذ٘اصُ خسٌ خاظع ىق٘ذٍِ .
 -2زذد ٍٍَضاخ ٗ Pصُ اىنشج .
 -3اسرْرح ٍٍَضاخ  Fاىق٘ج اىَطثقح ٍِ طشف اىشأط عيى اىنشج.
 -4إسرْرح  Rشذج اىق٘ج اىَطثقح ٍِ طشف اىنشج عيى اىشأط،
ٍعيال خ٘اتل .
ّعطً  :شذج اىثقاىح عيى سطر األسض g =10 N /K g
تًزيٍ )ٌ 6( :2
ٌ -1عطً اىدذٗه اىراىً قٌٍ  pHاىَساىٍو اىراىٍح:
اىَساىٍو

pH

عصٍش

ٍششٗب

اىيٍَُ٘

غاصي

3

4.5

ٍاء خافٍو

12

ٍاء ٍقطش

7

ٍسي٘ه

زَط

اىص٘دا

اىني٘سٌذسٌل

13

2

أ  -صْف اىَساىٍو اىساتقح إىى ٍساىٍو زَعٍح ٗ قاعذٌح ٗ ٍساٌذج.
ب ّ -عٍف قيٍو ٍِ ٍسي٘ه اىص٘دا إىى اىَاء اىخاىص ،مٍف ذرط٘س قٍَح  pHاىَسي٘هٍ.ارا
ذسَى ٕزٓ اىعَيٍح؟
ّ -2صة قيٍو ٍِ زَط اىني٘سٌذسٌل ( ) H+ + C l -عيى اىسذٌذ .
أٍ -ارا سرالزظ خاله ٕزٓ اىردشتح ؟
ب -أمرة اىَعادىح اىنٍٍَائٍح اىسصٍيح ىٖزا اىرفاعو .
ج -اقرشذ سائضا ىينشف عِ األٌُ٘ اىْاذح ٍع مراتح ٍعادىح اىشاسة اىَرنُ٘.
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وانتكىيٌ
ــ
األكاديًيت انجهـىيت نهتزبـيت
جـه ــــة وادي انــذهــــب نـــــكــىيـــزة
انــداخــهــت

انًادة

عهىو انفيشياء وانكيًياء

انىضعيت

انًعايم

1

يدة اﻹَجاس

ساعت واحدة

انصفحت

اﻹدياجيت)ٌ7( :

استقبال انعطهت انصيفيت
اسرعذادا السرقثاه اىعطيح اىصٍفٍح ،أسادخ اىعائيح ذْظٍف اىَْضه .ذنفو أخ٘ك تاىرخيص ٍِ اىْفاٌاخ عثش
زشقٖا فً اىد٘اس ،أٍا أٍل ذنفيد ترْظٍف اىَطثخ ٗ األخد ترْظٍف اىَشزاض تعذ أُ زعشذا ٍسي٘ىٍِ
ٍخففٍِ األٗه اّطالقا ٍِ ٍاء خافٍو اىَشمض ،اشرشذٔ األً ٍِ تائع ٍرد٘هٗ ،اىثاًّ ٍِ ٍسي٘ه اىَاء اىقاطع
(زَط اىني٘سٌذسٌل) .ذساءىد األخد عِ اىفائذج ٍِ اىعالٍح اىَ٘خ٘دج عيى قاسٗسج اىَاء اىقاطع ،ذذخيد
ىرقذٌٌ اىَساعذج.

اى٘ثٍقح  :اىعالٍح اىرً ذسَيٖا ىصٍقح قاسٗسج اىَاء اىقاطع

اىرعيٍَاخ:
 - 1أعط سأٌا ٍثشسا ز٘ه خط٘سج ٍا قاً تٔ أخ٘ك؛
 - 2تٍِ اىطشٌقح اىصسٍسح اىرً سرعرَذٕا األً ىرسعٍش اىَسي٘ىٍِ؛
 - 3أخة عِ ذساؤه أخرل.
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