الو ـيهكت انى ـغـربيت
ـ

االيتحاٌ انجهىي
نُيم شهادة انسهك انثاَىي االعدادي

وانتكىيٌ
ــ
األكاديًيت انجهـىيت نهتزبـيت
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انــداخــهــت

 -دورة يىَيى - 2011

انًادة

عهىو انفيشياء وانكيًياء

انًعايم

1

عُاصز اﻹجابت

يدة اﻹَجاس

ساعت واحدة

انصفحت

1/2

www.9alami.info

ٚ -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

www.9alami.info

وانتكىيٌ
ــ
األكاديًيت انجهـىيت نهتزبـيت
جـهــــة وادي انــذهــــب نـــــكــىيـــزة
انــداخــهــت
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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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