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اخزش اإلخبثخ انظحُحخ ػهًُب ً نكم يٍ انؼجبساد انزبنُخ و ػغ ػاليخ ( ) فٍ انًشثغ انًقبثم نهب:
انسؤال
انظفحخ
77
 -1العنصر  Cl17يرتبط برابطة تساهمية مع :

87







 -1األَىٌ انزٌ َشرجؾ يغ انكبنسُىو نُكىٌ كشثىَبد انكبنسُىو  ،هى :
SO4 2- 
NO3- 
NH4+ 
 -2رفبػم كًُُبئٍ َطهق ؽبقخ حشاسَخ وػىء سبؽغ :
 اؽزشاق انًغُٛغٕٛو
 األيَٕٛب يغ يؾهٕل انشت
 ؽًغ انٓٛذسٔكهٕسٚك يغ انضئجك
 خبسط ٍٛيغ ؽًغ انٓٛذسٔكهٕسٚك
 -3انذنُم ػهً رفبػم انخبسطٍُ يغ حًغ انهُذسوكهىسَك هى...
 ؽبلخ ػٕئٛخ
 ركٌٕ ساعت
 رظبػذ انغبص
 رغٛش انهٌٕ
 -4انزفبػم انًبص نهحشاسح ًَثهه ...
رذفئخ انًُضل
 انزمبؽ طٕسح ثبنكبيٛشا ؽٓ ٙانطؼبو
االَفغبس
 -5انًىاد انزٍ َحذس نهب انزغُّش انكًُُبئٍ أثُبء انزفبػالد انكًُُبئُخ رس ًًّ
 انًؼبيالد
 ػاليخ اإلَزبط
 انُٕارظ
 انًزفبػالد
 -6ػذد انًؼبيالد فٍ ( َ ) 6CO2سبوٌ
99 
7
6
9
CO3 2- 

76
76
78
89
89
86
86
87
908
990
990
999
999
997
998

 -7انزفبػم انكًُُبئٍ فٍ انًؼبدنخ انكًُُبئُخ انًقبثهخ هى رفبػمCaO+H2OCa(OH) -:
 إحالل مزدوج
إحالل مفرد
انحالل
 تكوين
Fe + S
Fe S
 -8انزفبػم انًقبثم َؼزجش يٍ رفبػالد ....
اإلحالل المفرد
 االنحالل
التكوين
اإلحالل المزدوج
 -9انزفبػم انكًُُبئٍ فٍ انًؼبدنخ انكًُُبئُخ انًقبثهخ هى رفبػم:
(( Zn + 2HCl
))ZnCl2 + H2
 اؽالل يفشد
 اؽالل يضدٔط
 اَؾالل
ركٍٕٚ
 -11خًُغ يًب َهٍ يٍ انؼىايم انزٍ رسجت انزدىَخ انًُكبَُكُخ يبػذا ...
 رخفٛف انؼغؾ
أَشطخ انؾٕٛاَبد
 ًَٕانُجبربد
األيطبس انؾًؼٛخ
 -11رؼ ّشع طخش اندشاَُذ نهزدىَخ انكًُُبئُخ َغُش يؼذٌ انفهسجبس إنً...
 يؼذٌ انًٛكب
يؼبدٌ ؽُٛٛخ
 يؼذٌ انكٕاسرض
يؼبدٌ عٛشٚخ
 -12ػبيم يٍ ػىايم انزدىَخ انكًُُبئُخ َؤدٌ إنً ردىَخ انظخىس ػٍ ؽشَق إراثزهب هى :
 صبَ ٙأكغٛذ انكشثٌٕ
 أكغغٍٛ
 انًبء
انًطش انؾًؼٙ
 -13غبص يىخىد فٍ انهىاء َؼذ يٍ األسجبة انًهًخ فٍ انزدىَخ...
 أٔل اكغٛذ انكشثٌٕ  صبَ ٙاكغٛذ انكشثٌٕ  األكغغٍٛ
ْٛ ذسٔعٍٛ
 -14أحذ انؼىايم انزٍ رحذد يؼذل انزدىَخ هى...
انًطش انؾًؼٙ
َٕ ع انظخش
 انكبئُبد انؾٛخ
انزغًذ ٔانزٔثبٌ
 -15كبئُبد رؼًم ػهً رقهُت انزشثخ وفؼالرهب غُُخ ثًىاد َحزبخهب انُجبد ...
 انطالئؼٛبد
 انفطشٚبد
انجكزٛشٚب
انذٚذاٌ
 -16رحىل انًُبؽق انزٍ كبَذ خظجه انً يُطقه شجُه ثبنظحشاوَه َسًً...
 اعزظالػ األساػ  ٙانزظؾش
دٔسح انًؾظٕل
انؾشس انزؾفظٙ
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أكزت ثٍُ انقىسٍُ كهًخ ( طحُحخ ) أيبو انؼجبسح انظحُحخ و كهًخ ( خطأ ) أيبو انؼجبسح غُش انظحُحخ ػهًُب فٍ
كم يًب َهٍ:
ص
86
77
77
78
89
89
89
89
89
88
88
87
87
999
995
998
998
997
999

االخبثخ

انسؤال
 -9انكشثْٕٛذساد ٔانجشٔرُٛبد ػجبسح ػٍ يشكجبد رغبًْٛخ .
 -9انزفبػم انًبص نهطبلخ ْٕ انزفبػم انكًٛٛبئ ٙانز٘ ٚطهك انطبلخ أصُبء انزفبػم.
 -3انزفبػم انطبسد نهطبلخ انزفبػم انكًٛٛبئ ٙانز٘ ًٚزض انطبلخ أصُبء انزفبػم.
 -4رؾهم انًبء ئنٗ ػُبطشِ انًكَٕخ نّ رفبػالً ؽبسداً نهؾشاسح.
 -5انًٕاد انذاخهخ ف ٙانزفبػم ْ ٙانًٕاد انزٚ ٙؾذس نٓب انزغٛش انكًٛٛبئ.ٙ
َٕ -6ارظ انزفبػم ْ ٙانًٕاد انز ٙرظٓش ثؼذ اَزٓبء انزفبػم انكًٛٛبئ.ٙ
 -8انًؼبيالد ْ ٙػذد انغضٚئبد انز٘ ٚزغٛش ػُذ ٔصٌ انًؼبدنخ انكًٛٛبئٛخ.
 -7ػذد انغضٚئبد ف ٙيشكت ( . 9 ْٕ ) 2H2O
.H2+O2
 -8انًؼبدنخ انكًٛبئٛخ انًمبثهخ يزضَخ 2H2O
 -90رفبػم االَؾالل ْٕ رفبػم رزفكك ف ّٛانًبدح انًزفبػهخ ئنٗ ػُبطش أٔ يشكجبد
أثغؾ.
 -99رفبػالد انزكٕٔ ٍٚرفبػالد االَؾالل رفبػالد ػكغٛخ.
 -99انزْت ال ٚزفبػم يغ كجشٚزبد انُؾبط ألٌ انزْت أكضش َشبؽب ً يٍ انُؾبط.
ٚ -93ؾذس رفبػم ئؽالل يضدٔط ػُذيب رؾم رساد يٍ ػُظش يؾم رساد يٍ
ػُظش آخش ف ٙانًشكت .
 -94رؾذس كم يٍ انزغٕٚخ انًٛكبَٛكٛخ ٔانكًٛٛبئٛخ ثًؼذل أثؾء ف ٙظشٔف انًُبؿ
انشؽت.
ٚ -95ؼزًذ َٕع ؽجٛجبد انظخٕس ف ٙانزشثخ ػهٗ األعبط انظخش٘ َٕٔع انكبئُبد
انؾٛخ.
 -96رضداد انزغٕٚخ ف ٙانًُبؽك راد انًُبؿ انذافٗء انًًطش.
 -98رزكٌٕ انزشثخ يٍ انؾغش انغٛش٘ ثًؼذل ألم يٍ انغشاَٛذ .
 -97رمٕو انضذٛٚبد ثزفزٛذ ثمبٚب انكبئُبد انًٛزخ ئنٗ لطغ طغٛشح ٔرٓؼًٓب
ثبألَضًٚبد .
 -98انفطشٚبد يؾهالد رطهك خٕٛؽ ػؼٕٚخ نٓؼى ثمبٚب انُجبد.
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أكًم كال يٍ انؼجبساد انزبنُخ ثًب َُبسجهب ػهًُب ً :

ص

86
88

السؤال
 .9يشكجبد انكشثٌٕ انًٕعٕدح ف ٙانكبئُبد انؾٛخ يشرجطخ ثجؼؼٓب

............................................

 .9ػُذ رفبػم رسح أكغغ ٍٛيغ رسرْٛ ٍٛذسٔع ٍٛفآًَب ٚشرجطبٌ يؼب

ثشاثطخ ............................................

85

 .3ػُذيب ٚؾذس رفبػم كًٛٛبئ ٙرزكغش انشٔاثؾ انكًٛٛبئٛخ ث ٍٛانزساد ٔ رزكٌٕ ......................................عذٚذح .

86

 .4ػُذ ٔػغ لطؼخ يٍ انخبسط ٍٛف ٙأَجٕٚخ اخزجبس رؾزٕ٘ ػهٗ ؽًغ فبَّ ُٚزظ

86

 .5اؽزشاق ششٚؾ انًغُغٕٛو ٚطهك ْٔ ............................................زا ٚذل ػهٗ ؽذٔس

88

 .6انزفبػم انكًٛٛبئ ٙانز٘ ًَزض انطبلخ ٚغًٗ رفبػال  ............................................نهؾشاسح .

88

 .8انزفبػم انكًٛٛبئ ٙانز٘ ٚطهك انطبلخ ٚغًٗ رفبػم  ............................................نهؾشاسح

89

 .7رٔثبٌ لشص انفٕاس ف ٙانًبء رفبػم  ............................................نهؾشاسح.
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ة ............................................

91

 .8رؼجٛش يٕعض ًٚضم انزفبػم انكًٛٛبئٔ ٙطفب ٔكًب ٚؼشف

91

 .90انًٕاد انزٚ ٙؾذس نٓب انزغٛش انكًٛٛبئ ٙف ٙانزفبػم انكًٛٛبئ ٙرغًٗ

96

 .99رفبػم انزكٕٚ ٍٚغًٗ

97

 .99ػُذ ػكظ ارغبِ انغٓى ف ٙرفبػم االَؾالل ٚظجؼ َٕع انزفبػم

97

............................................

ثزفبػم............................................

ٚ .93ؼزجش انزفبػم انزبنO2 +2H2 :ٙ

9H2Oرفبػم

ثـــ............................................

............................................

 .94 117انؼًهٛخ انز ٙثٕاعطزٓب ٚزفكك انظخش انًُكشف وانًىاد االخشي رغًٗ
 .95 118انؼًهٛخ انزٚ ٙزفزذ ثٓب انظخش ؽجٛؼٛب ً ئنٗ لطغ أطغش رؼشف ثبنزغٕٚخ
 .96 111ؽًغ ػؼٛف ٚغجت رغٕٚخ انشخبو ٔ انؾغش انغٛش٘ ٚغًٗ

............................................

............................................

 .98 112أْى انؼٕايم انز ٙرؾذد انًؼذل انز٘ رؾذس ف ّٛانزغٕٚخ َٕ.ع انظخش ٔ
ٚ .97 112زأصش انغشاَٛذ ثبنزغٕٚخ انكًٛٛبئٛخ أكضش ف ٙانًُبؿ

............................................

............................................

............................................

ٕٚ .98 116ػؼ انغضء انًشبس ئن ّٛثبنغٓى ف ٙانشكم انًمبثم ئنٗ ؽجمخ

............................................

أكزت ثٍُ انقىسٍُ االسى أو انًظطهح انؼهًٍ انزٌ رذل ػهُه كم ػجبسح يٍ انؼجبساد انزبنُخ :
ص

االخبثخ

انسؤال

77

 .9انزفبػم انكًٛٛبئ ٙانز٘ ٚطهك انطبلخ أصُبء انزفبػم.

77

 .9انزفبػم انكًٛٛبئ ٙانز٘ ًٚزض انطبلخ أصُبء انزفبػم.

80

 .3رؼجٛش يٕعض ًٚضم انزفبػم انكًٛٛبئٔ ٙطفب ٔكًب .

89

 .4انًٕاد انزٚ ٙؾذس نٓب انزغٛش انكًٛٛبئ.ٙ

89

 .5انًٕاد انز ٙرظٓش ثؼذ اَزٓبء انزفبػم انكًٛٛبئ.ٙ

89

 .6ػذد انغضٚئبد انز٘ ٚزغٛش ػُذ ٔصٌ انًؼبدنخ انكًٛٛبئٛخ.

86

 .8ارؾبد يبدر ٍٛثغٛطز ٍٛنزكٕ ٍٚيبدح صبنضخ أكضش رؼمٛذاً.

87

 .7رؾم رساد يٍ ػُظش يؾم رساد يٍ ػُظش آخش ف ٙيشكت .

88

 .8اصُبٌ يٍ األَٕٚبد انًٕعجخ رزجبدل أيبكُٓب ث ٍٛيشكجبد إَٔٛٚخ يخزهفخ .
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88

 .90رزفكك انًبدح انًزفبػهخ ئنٗ ػُبطش أٔ يشكجبد أثغؾ .

907

 .99ػًهٛخ ؽؾٍ انظخٕس ثٕاعطخ انؾجٛجبد انظخشٚخ انًُمٕنخ .

999

 .99انًبدح انًهٛئخ ثفشاغبد ْٕائٛخ دلٛمخ يزظهخ يًب ٚغًؼ نهًبء ثبالَغٛبة خالنٓب.

994

 .93انطجمخ انٓشخ ٔانًفككخ انز ٙرغط ٙيؼظى عطؼ األسع ٔانزَ ٙزغذ يٍ انزغٕٚخ

995

.
 .94يبدح داكُخ انهٌٕ رزكٌٕ ػُذ رؾهم ثمبٚب انؾٕٛاٌ ٔانُجبد .

996

 .95ؽجمخ يٍ انزشثخ رخزهف ف ٙانهٌٕ ٔانُغٛظ ػٍ انطجمبد انز ٙرؼهْٕب أٔ انز ٙرمغ

997

أعفهٓب.
 .96كبئُبد رفزذ ثمبٚب انكبئُبد انًًٛزخ ئنٗ لطغ طغٛشح ٔرٓؼًٓب ثبألَضًٚبد .
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فٍ اندذول انزبنٍ اخزش انؼجبسح يٍ انًدًىػخ (ة) واكزت سقًهب أيبو يب َُبسجهب يٍ ػجبساد انًدًىػخ(أ):
ص
76

(ة)

(أ)
( ) ُٚزظ ػٍ رفبػم االيَٕٛب يغ انشت .

 -9ؽبلخ ؽشاسٚخ

( ) ُٚزظ ػٍ رفبػم انخبسط ٍٛيغ انؾًغ.

 -9غبص انٓٛذسٔعٍٛ
 -3ساعت اثٛغ

77

( ) رفبػم انكشثٌٕ يغ االكغغ ٍٛرفبػال.

 -9ؽبسدا نهطبلخ.

( ) رٔثبٌ لشص انفٕاس ف ٙانًبء رفبػال.

 -9يبطب نهطبلخ
 -3ال ٚؾزبط ؽبلخ

77

(

 -9ؽبسدا نهطبلخ.

) انزفبػم انكًٛٛبئ ٙانز٘ ٚطهك ؽبلخ رفبػال.

 -9يبطب نهطبلخ

( ) انزفبػم انكًٛٛبئ ٙانز٘ ًَزض ؽبلخ رفبػال.

 -3ال ٚؾزبط ؽبلخ
907
999

(

) ؽؾٍ انظخش ثٕاعطخ انؾجٛجبد انظخشٚخ  -9رؼؼٛف انؼغؾ

انًُمٕنخ .
(

 -9انجش٘

) يبدح يهٛئخ ثبنفشاغبد انٕٓائٛخ انذلٛمخ رغًؼ  -3انًُفز

ثذخٕل انًبء ثبالَغٛبة خالنهب
 ) ( 995رشثخ نٓب َغٛظ كضٛف ٔصمٛم .

 -9انطًٙ

( ) رشثخ نٓب َغٛظ خشٍ.

 -9انشيم
 -3انطٍٛ

5
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( ) َبرح انزفبػم انزبنٍ هى :
NaHSO4 + HCl
( ) َبرح انزفبػم انزبنٍ هى :

88

NaCl + H2SO4

 -9ػٕء
 -9ساعت

 -3 FeCl3 + 3NH4OHغبص

Fe(OH)3 +
3NH4Cl

( ) رفبػم كًٛٛبئُٚ ٙزظ ػٍ رف ّكك انًبدح انًزفبػهخ ئنٗ  -9رفبػم ركٍٕٚ

88

 -9رفبػم ئؽالل يفشد

ػُبطش أٔ يشكجبد أثغؾ.

) رفبػم كًٛٛبئ ٙؽٛش رؾم رساد يٍ ػُظش يؾم  -3رفبػم االَؾالل

98

(

78

رساد يٍ ػُظش آخش ف ٙيشكت.
( ) شكم ًٚضم أَٛ ٌٕٚزشاد .
 -9طٕسح أ ٌٕٚانٓٛذسٔكغٛذ
غٛش يٕعٕدح
( ) شكم ًٚضم أ ٌٕٚانٓٛذسٔكغٛذ.
-9
-3

87

( ) يؼبدنخ كًٛٛبئٛخ رٕػؼ رفبػالد االؽالل انًفشد   2H2+O2 -1 .ؽبلخ كٓشثبئٛخ 2H2O+
-9

99

Br2 +2K I I2+2KBr

( ) يؼبدنخ كًٛٛبئٛخ رٕػؼ رفبػالد ئؽالل يضدٔط FeCl3+3NH4OHFe(OH)3+3NH4Cl -3 .
قبسٌ فٍ اندذول انزبنٍ كًب هى يطهىة:
اإلَفدبس ص88

قشص انفىاس فٍ انًبء ص89

وخه انًقبسَخ
َٕع انزفبػم

..............................................

..............................................

وخه انًقبسَخ

انزشثخ انفىقُخ

انزشثخ انزحزُخ

انهٌٕ ص996
وخه انًقبسَخ

..............................................

..............................................

انذثبل ص115

انقش ص118

..............................................

..............................................

انجكزُشَب

انذَذاٌ

..............................................

..............................................

انزدىَخ انًُكبَُكُخ ص118

انزدىَخ انكًُُبئُخ ص111

انزؼشٚف
وخه انًقبسَخ
رأصٛشْب ػهٗ انزشثخ
ص 997
وخه انًقبسَخ
انزأصٛش

..............................................
...........................................
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ٔعّ انًمبسَخ

يُبؿ دافئ سؽت

يُبؿ ثبسد عبف

عشػخ انزفبػالد
انكًٛٛبئٛخص999

..............................................

..............................................

ؽجٛجبد انطٍٛ

ؽجٛجبد انشيم

..............................................

..............................................

ٔعّ انًمبسَخ
انُغٛظ
ص995
\ػهم نًب َهٍ رؼهُالً ػهًُب ً دقُقب ً :

انغإال

انظفؾخ
88

.9

انغبصاد انخبيهخ ال ركٌٕ سٔاثؾ رغبًْٛخ .
.............................................. .............................................. .................. ............................
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 .9رزًٛض انفهضاد ثمبثهٛزٓب نزٕطٛم انكٓشثبء .
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999

.4

995
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995

.6

998
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998

.7

انزْت ال ٚزفبػم يغ كجشٚزبد انُؾبط.
.............................................. .............................................. ..............................................

ٚزأصش انظخش انًُفز ثبنزغٕٚخ انكًٛٛبئٛخ ثًؼذل عشٚغ .
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انطً ْٕ ٙاألَغت نًُٕ يؼظى إَٔاع انُجبربد .
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انذثبل نّ دٔس ف ٙصٚبدح خظٕثخ انزشثخ .
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رًُٕ انزشثخ ثغشػخ ف ٙانًُبؽك االعزٕائٛخ .
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انًُبؿ يٍ أْى أعجبة انزظؾش .
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ػغ خطب أسفم انكهًخ انزٍ ال رُزًٍ إنً انًدًىػخ يغ ركش انسجت -:
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111
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ًَ .1ى انُجبربد  -أَشطخ انحُىاَبد  -انجشٌ  -انًطش انحًؼٍ
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 .2االكسدٍُ  -ثبٍَ أكسُذ انكشثىٌ  -انًطش انحًؼٍ  -انجشٌ
اإلخبثخ  ......................................... ..... :انسجت ............................................................................................ :
 .3انزدًذ و انزوثبٌ  -رخفُف انؼغؾ  -انجشٌ  -ثبٍَ أكسُذ انكشثىٌ
اإلخبثخ  .............................................. :انسجت ............................................................................................ :
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طُف انزفبػالد انزبنُخ إنً ؽبسدح و يبطخ نهحشاسح :ص 89-88
انزمبؽ طٕسح ثبنكبيٛشا – االَفغبس – رؾشٚك انغٛبسح – رٔثبٌ لشص فٕاس ف ٙانًبء – ؽٓ ٙانطؼبو – رؾهٛم انًبء
رفبػالد ؽبسدح نهؾشاسح

رفبػالد يبطخ نهؾشاسح

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

طُف ػىايم انزدىَخ انزبنُخ حست اندذول ص111-119
انجش٘  -االيطبس انؾًؼٛخ  -االكغغ - ٍٛانزغًذ ٔ انزٔثبٌ – أَشطخ انؾٕٛاَبد  -صبَ ٙاكغٛذ انكشثٌٕ
رغٕٚخ يٛكبَٛكٛخ

رغٕٚخ كًٛٛبئٛخ

..............................................

..............................................
..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

طُف يظبهش انزدىَخ انزبنُخ حست رىقغ ػىايم حذوثهب :
لطؼخ ؽغش عٛش٘ ثٓب صمٕة  -رفهمبد ف ٙطخش يٍ رغًذ انًبء  -رؾٕل طخش يُكشف ئنٗ انهٌٕ انجُ ٙانًؾًش
رغٕٚخ يٛكبَٛكٛخ ص 118

رغٕٚخ كًٛٛبئٛخ ص 111
.
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يبرا َحذس فٍ انحبالد انزبنُخ يغ ركش انسجت إرا ؽهت يُك :
76

 .9ػُذ اؽزشاق ششٚؾ انًغُٛغٕٛو.
.............................................. .............................................. .............................................. ............................... ...............
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 .9ئػبفخ األيَٕٛب ئنٗ يؾهٕل انشت .
انؾذس .............................................. .............................................. :
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 .3ػُذ ئػبفخ ؽًغ انٓٛذسٔكهٕسٚك ئنٗ انًغُٛغٕٛو.
ٚؾذس .............................................. .............................................. :
انغجت .............................................. .............................................. :
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ػُذ رفبػم انؾذٚذ يغ كجشٚزبد انُؾبط ( ) Fe + Cu SO4

.4
ٚؾذس .............................................. .............................................. :
انغجت .............................................. .............................................. :

88

ػُذ رفبػم (  ) Ag NO3يغ ( . ) KCl

.5
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انغجت .............................................. .............................................. :
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 .6اَكشبف األعبط انظخش٘ نهغطؼ .
995
انؾذس .............................................. .............................................. :
 .8صٚبدح َغجخ انذثبل ف ٙانزشثخ .
995
انؾذس .............................................. ............................ .................. :
 .7صٚبدح َغجخ انشيم ف ٙرشثخ رًُٕ فٓٛب َجبربد .
995
انؾذس .............................................. .............................................. :
ٔ .8عٕد فطشٚبد ف ٙانزشثخ .
997
انؾذس .............................................. .............................................. :
 .90اعزخذاو يظذاد انشٚبػ ػُذ انضساػخ .
999
انؾذس .............................................. .............................................. :
أكًم خشائؾ انًفبهُى انزبنُخ

.2

حجُجبد انزشثخ يشرجخ رظبػذَب يٍ األطغش

.2
إنً األكجش حدًب ص995
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( )3

() 9
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ػذد أو اركشيب َهٍ -:
انظفؾخ
-907
990
995
995

انغإال
 .9إَٔاع انزغٕٚخ
..................................................... )9 ......................................... ............ )9
 .9انؼٕايم انز ٙرؼزًذ ػهَٕ ّٛع ؽجٛجبد انظخٕس ٔانًؼبدٌ ف ٙأ٘ رشثخ.
..................................................... )9..................................................... )9
 .3أًْٛخ انذثبل نهزشثخ :
..................................................... )9..................................................... )9

 سرت حجُجبد انشيم و انغشٍَ وانطٍُ حست حدًهب رشرُجب رظبػذَب  :ص 115
ؽجٛجبد انشيم
انزشرٛت



ؽظٗ
( )

غشٍٚ
( )

ؽٍٛ
(

سيم
(

)

)

اقشأ انفقشح انزبنُخ ثى أخت ػهً األسئهخ:ص 66

أعشٖ خبنذ ثًغبػذح يؼهًّ ثؼغ انزغبسة ف ٙيخزجش انؼهٕو ؽٛش خهؾ يؾهٕل انشت يغ األيَٕٛب فالؽع ركٌٕ ساعت ،
كًب لبو ثؾشق ششٚؾ يغُٛغٕٛو ففٕعئ ثشؤٚخ ػٕء ،نكُّ ػُذيب أػبف انخبسط ٍٛئنٗ ؽًغ انٓٛذسٔكهٕسٚك الؽع
ركٌٕ فمبػبد .
)1اركش صالصخ يٍ أدنخ ؽذٔس انزفبػم انكًٛٛبئٙ؟ ص 76
-3 ........................................... -9
........................................... -9
 )9يب انغبص انز٘ رغجت ثزكٌٕ انفمبػبد ػُذ ئػبفخ انخبسط ٍٛئنٗ ؽًغ انٓٛذسٔكهٕسٚك؟

...........................................

...........................................

 انشكم انًقبثم ًَثم َطبقبد انزشثخ  :ص 111

2
4

(ًٚ )9ضم :
(ًٚ )4ضم ...........................................
(ًٚ )9ضم ........................................... :

...........................................
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ص97

ادسس انشسى انزبنٍ ثى أخت ػًب َهٍ:

O
O

O

H

H

H

H

O
H

H

H

ٚغًٗ ْزا انُٕع يٍ انزفبػم ثزفبػم

H

...........................................

K
انشسى انًقبثم ًَثم سهسهخ...........................................ص 87

Na

ؽٛش ًٚضم انجٕربعٕٛو ( األكضش -األلم ) َشبؽب ف ٙانغهغهخ .

Ca
Mg

 تساعد طريقة الزراعة في الشكل المقابل عمى ص 122 .........................وتعرف ب

.........................

========================================================

.9

صٌ انًؼبدالد انكًُُبئُخ انزبنُخ :ص91
رفبػم فٕساٌ انًششٔثبد انغبصٚخ ثغجت رفكك ؽًغ انكشثَٕٛك انزائت ثٓب:
H2O

.9

CO2 +

رغزخذو ؽششح انٛشاػخ غبص أكغٛذ انُٛزشٔع ٍٛإلَزبط انطبلخ:
NO

.3

H2CO3

N2 + O2

اؽزشاق غبص انًٛضبٌ (انغبص انطجٛؼ )ٙانًغزخذو ف ٙانجٕرٕعبص:
CH4 + 2 O2

CO2 + H2O
يٍ خالل انًؼبدنخ انزبنُخ أكًم:ص92

NaOH + HCl

NaCl +H2O

انًزفبػالد هٍ  ......................... .........................انُىارح هٍ
ػاليخ االَزبج َؼجش ػُهب ة

.........................
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انًؼبدنخ انزبنُخ رًثم رفبػم َزشاد انفؼخ يغ كهىسَذ انجىربسُىو :ص 99
Ag Cl + KNO3
يب اسى انشاست انًزكىٌ فٍ هزا انزفبػم ؟ ويب َىع انزفبػم ؟
اسى انشاست
َىع انزفبػم

K Cl

AgNO3+

.........................
.........................

انتهت األسئمة بحمد اهلل 
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