
صحلا ةيدلا وخ : 2019ةطسوتم -2018 : ةيساردلا ةنسلا
ةدحاو ةعاس : ةدملا طسوتم 4 : ىوتسملا

ايجولونكتلاا و ةيئايزيفلا مولعلا يف يناثلا ضرفلا
( ((6نن : لو األ نيرمتلا

يئابرهك ليلحت ءاعو يف ( ) ةيئاص اإلح هتغيص تارولب لكش يف يدراش بكرم نم ةيمك نيدلا مجن دمحأ عض CuClو
2

(1) ةقيثولا هحضوت امك تيفارغلا نم هايرسم
للع ؟ ةعطاقلا قلغ دنع ثدحي اذام .1

قلغن مث قرزأ هنول يئام لولحم ىلع لصحنف قباسلا قوحسملل ارطقم ءام فيضن
. ةعطاقلا

؟ لولحملل قرز األ نوللا لدي أ.عالم .2
ىرسم لك دنع ثداحلا لعافتلا ا جذ من م ىرسم لك راوجب ثدحي ام فص ب.

ةيئايميك الت داعمب
. يئابرهكلا ليلحتلا اذهل ةيلا مج اإل ةلداعملا جتنتسا ج.

( ((6نن : يناثلاا نيرمتلا
صخت تامولعم نع لقوق يف ثحبب تماق ، ةيئايزيفلا مولعلا ربخم يف اهنم تبلط يتلا ةبرجتلا ءاميش يرجت نأ لبق

يف لمعتسي ندعملا اذه نأو ماظعلا يف 60% ةبسنب دجويو ناسن اإل مسج يف ةرفو نداعملا رثكأ هنأ تدجوف ، مويزنغملا
. أدصلا نم ديدحلا ةيامح يفو ، تارئاطلا عاونأ ضعب عنص

ةيمك هيلع تبكسو رابتخا بوبنأ يف (Mg) مويزنغملا ندعم نم ةحيفص تعضوف ، ةبرجتلا ب مايقلا يف ءاميش تعرش
ةيدراشلا هتغيص لولحم لكشتو زاغ ـطالق ناو ناروف ثودح تظح فال ءاملا رولك ضمح لولحم نم ةبسانم

( + )Mg+2 2Cl-

ةيئايميكلا هتغيص بتكا مث ، قلطنملا زاغلا مس / أ .1

؟ جتانلا لولحملا ىمسي فيك ب/

: نيتغيصلا ب ثداحلا لعافتلا ةلداعم بتكا .2

ةيئاصح اإل ب. ةيدراشلا أ.

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
smmاmsmsلتلتتلتتلتتلتmsمتممmsرmيريريرييريرييرmنيننيننييينmms

دل مجن ادمحأ ض
تيفارغلا نم

طاقلا قلغ دنع ثدحي
قباسلا قوحسم

؟ لولحملل قر
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يئابرهكلا لي

ثحبب تماق ، ةيئ
أو ماظعلا يف 6

تبكسو رابتخا
ةيد

e

ms

ency-education.com/4am



؟ ةلعافتملا ةيئايميكلا دارف األ يه ام .3

(( 88نن )):: ةيجامدد اإل ةيعضولا
تلثامت املو ، ةليوط ةدمل ىفشتسملا ب ثوكملل ترطضاو تضرم ، ابترم امئاد هلعجو اهلزنم ةفاظنب ةعلوم ةناسنإ نيرس مأ
ةقبطلا هذه ليزت نأ نيرس نم تبلطف ، هبناوج ىلع سلكلا ةدام تعمجت دق مامحلا ضوح تدجوف ، اهلزنم ىلإ تداع ءافشلل

بسرتملا سلكلا ةلا زإ ةيفيك يف ةرئاح تيقب ةاتفلا نكلو ضوحلا رظنم تهوش يتلا
: تادنسلا

: ةلئس األ نع ةباج اإل ىلع نيرس دعاس تادنسلا و كتابستكم ىلع ادامتعإ

ضوحلا بناوج ىلع بسرتملا سلكلا ةلا إلز نيرس اهجهتنتس يتلا ةيفيكلا ةيملع ةقيرطب حرشا / أ .1

.؟ ةيلمعلا ب اهمايق ءانثأ نيرس اهب موقتس يتلا ةينم اال تاطايتح اإل يهام / ب

ةيئايميك ةلداعمب كباوج ررب .2

راغصلا يلا طبأ قيفوتلا ب ۞۞

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
sm

ا

msل

msسسس

msننسننسننن

msددنددندددند

mm
تاتاتتاتتت

mms

اج اإل ىلع نيرس د

نيرس اهجهتنتس

نثأ نيرس اه

y-e

ms

ency-education.com/4am


