
 

 1 مً اعداد: االضتاذ ّالدقدّز امحد

 : ّالدقدّز امحدمً اعداد االضتاذٓيازّ                       –دلاٍسٖ عبداهلل  متْضط٘ :                        متْضط  4املطتْٚ :  

 متْضط 4خاص٘ بــ  سبٔعٔ٘للعطل٘ ال دعهالمتازًٓ 

  االّل:  التنسًٓ

 :ٔل للتالٔ٘ :ّ اجلصٓٝٔ٘ للنحال الصازدٓ٘   اعط الصٔغ٘ الهٔنٔأٜ٘ اجلصٛ االّل  

 ذللْل ىرتات الفض٘    - 3 ذللْل نربٓتات اليحاس                  - 2ذللْل نلْز االملئْو                         -1

 ذللْل  نلْز  الصىو   - 6لْل نلْز الكصدٓس                     ذل   - 5ذللْل نلْز اهلٔدزّدني                --  4

 

 ٕانتب معادل٘ التفاعل بالصٔغتني الصازدٓ٘ ّاجلصٓٝٔ٘ حادث٘ يف التفاعالت التالٔ٘  :اجلصٛ الجاى : 

 ىرتات الفض٘ .محض  نلْز اهلٔدزّدني  مع  ذللْل تفاعل ( أ

 معدٌ الصىو .محض الهلْز املاٛ مع ذللْل تفاعل  ( ب

 ملئْو.األتفاعل ذللْل نربٓتات اليحاس مع معدٌ  ( ت
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

مطسٓاِ ماٜٕ شازدٖ  باضتعنال ّعاٛ التحلٔل الهَسباٜٕ زلسٖ عنلٔ٘ التحلٔل الهَسباٜٕ للنحلْل  :جاىٕال  التنسًٓ

 -1-ننا ٍْ مْضح يف الْثٔك٘ مْصْل بدازٗ نَسبأٜ٘  مً الغسافٔت 

 ٘اضتيتر   -1- مً خالل الْثٔك: 

 احمللْل الصازدٖ . اضه ( أ

  اجلصٓٝٔ٘ هلرا احمللْل . الصازدٓ٘ ّ  صٔغ٘ال   ( ب

 . (B)املطسٚ  و (A)نل مً املطسٚ  اضه ( ت

  الكاطع٘غلل ىمدٗ بعد : 

 صف ماذا حيدخ يف ٍرِ التذسب٘  .  (1

+Sn2عني علٙ السضه  دَ٘ حسن٘ نل مً     (2
     ,

Cl-
 

 

 .طسٚمنل انتب املعادل٘ الهٔنٔأٜ٘ احلادث٘ عيد  (3

 ل الهَسباٜٕ.هلرا التحلٔ اإلمجالٔ٘اضتيتر املعادل٘  (4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

مً ذللْل  مياضب٘ىطهب ننٔ٘  يف اىبْب اختباز  ثه (Zn)ادٗ الصىو ىضع ننٔ٘ قلٔل٘ مً بس :جالحال  التنسًٓ

 (1) الْثٔك٘ اىظس, ّٓتصهل ذللْل نلْز الصىو  غاشيطلل ٔف, محض نلْز املاٛ 

 لهل مً :  الصازدٓ٘ الصٔغ٘ الهٔنٔأٜ٘انتب  -1

  ذللْل نلْز الصىو    ---                              .نلْز املاٛمحض 

 .الهصف عيُ طسٓك٘ ّبني ,نتب الصٔغ٘ الهٔنٔأٜ٘أثه  لغاش امليطللا ضه -2

 معادل٘ التفاعل الهٔنٔأٜ٘ احلادث٘ ّ ّاشىَا ّذلو بالصٔغتنيانتب  -3

 .اجلصٓٝٔ٘ ب(                              الصازدٓ٘  ( أ

  يف ّعاٛ التحلٔل الياتر  ىضع ننٔ٘ مً احمللْل نلْز الصىوىَآ٘ التفاعل بعد 

Ag) رتات الفض٘ىىضٔف بعض الكطسات مً ذللْل اٛ بدازٗ نَسبأٜ٘ , ثه ّ  ىْصل الْعالهَسباٜٕ 
+
+ NO

-
للهنٔ٘  (3

 ٓطْد بْدْد الضْٛ.دطناٌ احدٍنا علٙ شهل زاضب ابٔض فٔيتر , نلْز الصىو مً احمللْل  املتبكٔ٘ يف االىبْب
 

 .فَٔا ما حيدخصف ثه  باٜٕالتحلٔل الهَس دبسب٘  دازٗل السضه التخطٔطٕ عّطأ ( أ

 .الهَسباٜٕ التحلٔل هلرا االمجالٔ٘ املعادل٘ اضتيتر ثه مطسٚ نل عيد احلادث٘ التفاعل معادل٘ أنتب ( ب

 .نٔأٜأمدلْلُ نبني ثه الياتر   بٔضاالساضب الضه  ( ت

 :بالصٔغتنيالتفاعل الهٔنٔاٜٕ احلادث٘ بني ذللْل ىرتات الفض٘ ّ ذللْل نلْز الصىو عادل٘ مانتب  ( خ

 ٓاجلصٓٝٔ٘      ---                                     ٘الصازد   

 الهرتات الفضة اهليدروجني القصدير الزنك الكلور الهحاس الثهائي احلديد يوماالمله اسم الشاردة

+Al3+ Fe2 زمــــصٍا
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 Cl- Zn2+
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 H+
 Ag+
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-

 

4am.ency-education.com



 

 2 مً اعداد: االضتاذ ّالدقدّز امحد

 : ّالدقدّز امحدمً اعداد االضتاذٓيازّ                       –دلاٍسٖ عبداهلل  متْضط٘ :                        متْضط  4املطتْٚ :

 متْضط 4خاص٘ بــ  سبٔعٔ٘للعطل٘ ال دعهالمتازًٓ 

 -1-  الْثٔك٘  اىظس , فكٕأمطتكٔه (C) علٙ طسٓل  10000N ذات ثكل خلفٔ٘ الدفع(S)  زٗٔاض تطري االّل:  التنسًٓ

  1cm            5000N :الرسمباستعمال سلم  ٗالطٔازثكل  -1- الْثٔك٘ علٙمجل  -1

 الطٔازٗ.حلسن٘ الطسع٘  رلطط -2 –متجل الْثٔك٘  -2 

 ّ طبٔع٘  الصمين اهلادلذبدٓد مع مساحل حسن٘ الطٔازٗ حدد  ( أ

 الطسع٘ يف نل مسحل٘.                                      

 :خطط خالل امل مً اضتيتر  ( ب

 .ّمدٗ تْقفَا املسحل٘ اليت تْقفت فَٔا الطٔازٗ -1

 .ّنه دامت ضتعنل فَٔا ضاٜل الطٔازٗ املهابحااليت  اللحظ٘  -2

 .الطٔازٗ مً ددٓد اىطالمحلظ٘  -3

 :حلظ٘ احملسن٘ للطٔازٗالت ذعالاحدٚ الكْٚ املؤثسٗ علٙ مجل  -4

  الطاٜل للنهابح اضتعنال. 

 الطٔازٗ مً ددٓد اىطالم. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 . ط احد اطسافُ حبامل معدىْٕمسب  عاشل ( f )بْاضط٘ خٔط (B)معدىٔ٘  ىعلل نسٓ٘: الجاىٕالتنسًٓ 

 ىكسب مً الهسٓ٘  : -1-٘ احلال)B( ٕقضٔب شداد ) V (  (1)ننا ٍْ مبني يف الْثٔك٘ننا يف. 

  ؟مْضعَا (B)  الهسٓ٘غري ت, ملاذا مل ٓو أبس -1

 .رِ احلال٘يف ٍ (B)الكْٚ املؤثس علٙ الهسٓ٘ نٔفٔا مجل  -2

  ٘ىكسب مً الهسٓ٘ :-2-احلال)B( ٕقضٔب شداد ) V ( بعد دلهُ علٙ قطع٘ مً الصْف. 

 : مً لهل صحٔحبصهل علنٕ حيدخ  ماصف الظاٍسٗ ثه  نل ضه -1

 (B)للهسٓ٘  ب(                           ( V )الصدادٕللكضٔب  ( أ

 ٍرِ احلال٘.يف  (B)الكْٚ املؤثسٗ علٙ الهسٓ٘ نٔفٔا مجل  -2

 حيدخ للهسٓ٘ يف ٍرِ احلال٘. خبٔط سلاضٕ زفٔع , صف ما ( f )طاخلٔىطتبدل  -3

 ٘اخلٔط سلسم :  -3- احلال) f ( لهسٓ٘ طكط اتف(B)  , اهلْاٛ: تأثري بإٍنالسلْٚ االزض 

 اثياٛ الطكْط . (B)الكْٚ املؤثسٗ علٙ الهسٓ٘ ذنس أ ( أ

 .أبٔاىبصهل نٔفٕ ا َثه مجل  ( f )حسم اخلٔط  بعد  (B) نٔف تتغري ضسع٘ الهسٓ٘صف  ( ب

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ضد  خطس الهَسباٛ اال بعد فْات االّاٌ ممتلهاتَهال تَته حبنآ٘ اىفطَه ّ  عاٜالت ً الالهجري م :لحالجاالتنسًٓ 

 .ٛهَسباال يف دلالمبختص  ازلصت دٌّ االضتعاى٘, املياشل إلحدٚ  نَسباٜٕ لرتنٔبلرلطط  الْثٔك٘ ادىاِ متجل

 

  ّبني: ىفطو يف مهاٌ احد املختصني يف دلال الهَسباٛضع 
 

    اٌ ممهً اليت  الهَسبأٜ٘ االخطاز ّ املصانل مإٍ -1

 . اجلصاٜسٓ٘ العاٜل٘ ٍرِ هلا تتعسض                 

  هلرا مياضب٘ تساٍا اليت ّاالضافات التعدٓالت مإٍ ٓوأبس -2

 . دابتوإ سٓربتمع   ؟ املخطط                                     

  نل علُٔ مبٔيا الهَسباٜٕ املخطط ٍرا زضه اعد -3

 .ضابكا ذنستَا اليت ّاالضافات  التعدٓالت       

 مً ٓتَاٌّ يف تعاملُ مع الهَسباٛهل لح اٜيصال ضبعقدو  -4

-1-  الْثٔك٘  
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