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انًادة:

انفٍسٌاء و انكًٍٍاء

التنقيط

يدة اإلَجاز:

ساعة

انًعايم1 :

تكتب األجوبة في ورقة التحرير
التمرٌٍ األول ( َ 8قط ) :

1

1

1,5

1,5

 - 1اسثط ثسٓى ثٍٍ كم يبدح ٔخٕاصٓب انًُبسجخ نٓب:
 °الرزسًم انصذيبد
انفهضاد °
 °عبصنخ نهزٍبس انكٓشثبئً
انًٕاد انضخبخٍخ °
 °يٕصالد خٍذح نهسشاسح
انًٕاد انجالسزٍكٍخ °
 -2ايأل انفشاغبد ثًب ٌُبست:
رزكٌٕ انزسح يٍ  .........رسًم شسُخ يٕخجخ ...........ٔ ،يزشبثٓخ رسًم شسُخ اثزذائٍخ سبنجخ .
 -3اخزش اندٕاة انصسٍر:
َ 1-3ضٍف انًبء إنى يسهٕل انصٕدا ري َ ٔ pH=12مٍس  pHانًسهٕل انًسصم عهٍّ فُدذ :
أ) pH = 4
ة) pH = 9,5
ج) pH = 12
د) pH = 14
-

 2-3األٌٌٕ  OHسائض انكشف عٍ :
أ) Cu2+

ة) Fe
ج) –Cl
د) Cu
1,5

 - 4أفضم طشٌمخ نهزخهص يٍ انُفبٌبد انُبردخ عٍ انًٕاد انًسزعًهخ فً انسٍبح انٍٕيٍخ ًْ :
أ) طشزٓب فً انٕٓاء انطهك
ة) زشلٓب فً انٕٓاء انطهك
ج) فشصْب ٔيعبندزٓب
د) ٔضعٓب فً زفش ٔسديٓب

1,5

 – 5ركٌٕ ثخبس انًبء ٔ ثُبئً أٔكسٍذ انكشثٌٕ أثُبء اززشاق يبدح عضٌٕخ فً انٕٓاءٌ ،ذل عهى أٌ ْزِ انًبدح
انعضٌٕخ رسزٕي عهى رساد :
أ) األٔكسدٍٍ ٔانكهٕس
ة) انكهٕس ٔانٍٓذسٔخٍٍ
ج) انكشثٌٕ ٔانٍٓذسٔخٍٍ
د) انكشثٌٕ ٔانكهٕس
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التنقيط

انتًرٌٍ انثاًََ 8( :قط)
ٌعزجش األنٕيٍٍُٕو  AƖيٍ انفهضاد األكثش اسزعًبال فً يدبل انزعهٍتٔ ،فً صُبعخ أٔاًَ انطجخ ٔأخُسخ
انطبئشادٔ ...عذدِ انزسي ْٕ . Z = 13
1
1
2
2
2

 )1زذد عذد إنكزشَٔبد رسح األنٕيٍٍُٕو.
 )2أكزت سيض األٌٌٕ انُبرح عٍ فمذاٌ رسح األنٕيٍٍُٕو  ، AƖنثالثخ إنكزشَٔبد .
َ )3ضٍف كًٍخ يٍ يسهٕل زًض انكهٕسٌذسٌك إنى يسسٕق األنٕيٍٍُٕو ،فٍسذس ثًٍُٓب رفبعم كًٍٍبئً ٌُزح
عُّ غبص ال نٌٕ نّٔ ،يسهٕل عذٌى انهٌٕ ٌسزٕي عهى إٌَٔبد فهضٌخ ٔ إٌَٔبد انكهٕسٔس –.Cl
 )1-3سى انغبص انُبرح عٍ ْزا انزفبعمٔ ،ثٍٍ كٍف َكشف عُّ.
 )2-3عجش عٍ ْزا انزفبعم ثًعبدنخ كًٍٍبئٍخ.
 )3-3الزشذ سائضي انكشف عٍ األٌَٕبد انزً ٌسزٌٕٓب انًسهٕل انُبرح.
انتًرٌٍ انثانثَ 4( :قط)

4

خشخذ يدًٕعخ يٍ انزاليٍز فً سزهخ يذسسٍخ ٔ ،ثًٍُب كبَٕا ٌزدٕنٌٕ فً
أزذ انًُزضْبد ٔخذٔا لبسٔسح يغهمخ يًهٕءح ثسبئم ٔرسًم فمط انهصٍمخ
خبَجّ ،فبرفمٕا عهى عذو رشكٓب فً انطجٍعخ.
سبعذ ْزِ انًدًٕعخ يٍ انزاليٍز ،عهى رسذٌذ خطٕسح ْزا انسبئم ٔالزشذ
كٍفٍخ انزخهص يٍ ْزِ انمبسٔسح دٌٔ رهٌٕذ انجٍئخ .

اَـتـهـــى
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