
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/12                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني عشر في مادة كيمياء ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/12chemistry                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر في مادة كيمياء الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/12chemistry2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني عشر اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade12                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس مدرسة الشيخ عيسى بن علي الثانوية للبنين اضغط هنا                                           

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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صفحات  5 في لتطبيقا أسئلةالحظ أن   

البحرين مملكة  

والتعليم التربية وزارة  

 مدرسة الشيخ عيسي بن علي الثانوية للبنين
 2020-2019التطبيق الشامل 

 

    .................................:  اسم الطالب                      5الكيمياء  :اسم المقرر 
 ................................. : الرقم االكاديمي                              318 كيم : ررمز المقر 

======================================================================== 
 عن جميع األسئلة اآلتيةأجب 

 درجة ( 18) السؤال األول:
 متبوعة بأربعة بدائل، اختر البديل الصحيح وارسم دائرة حول الرمز الممثل له: فقرات، وكل فقرة    6يتكّون هذا السؤال من  

 ؟ 3NaBiOفي مركب  Biما عدد تأكسد عنصر  -1

 3- -د     5- -ج     3+-ب      5+ -أ

 

 فإن عدد تأكسد النيتروجين: 4O2Nليتكّون  2NOعندما يتفاعل  -2

 8يزداد بمقدار  -ب   4يزداد بمقدار  -أ

 ال يتغير -د   2يزداد بمقدار  -ج
 

 ما الخطوة التي تمثل عملية االختزال في المخطط المجاور؟ -3

 2 -ب     1 -أ

 4 -د     3 -ج
 

  حداث تفاعل كيميائي:سمى استخدام الطاقة الكهربائية إلي -4

 التحليل الوزني -ب   التحليل الكهربائي -أ

 التحليل النوعي -د   التحليل الحجمي -ج
 

  يتكّون:  X 92ند انطالق جسيم ألفا وجسيمين بيتا من العنصر ع -5

    X 19 -ب     X 90 -أ

   X 88 -د      X 92 -ج
 

 االنشطاري اآلتي؟ما عدد النيوترونات التي تنتج عن التفاعل  -6

n0 Sn  +  …50+    uR44       Pu             94n  +  0 

 4 -د     3 -ج      2 -ب      1 -أ
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صفحات  5 في لتطبيقا أسئلةالحظ أن   

 :درجة ( 22) السؤال الثاني
 أو مفهوم:   علمي   أكمل الجدول التالي بما يناسبه من مصطلح  - أ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كتب التفسير العلمي لكل مما يلي:ا -ب

 ُتعد عناصر المجموعة األولى عوامل مختزلة قوية. -1

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

 الكربون في الخلية الجافة كاثود غير فعال.كاثود  -2

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

 تعد خاليا الوقود افضل أنواع البطاريات . -3

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التعريف اسم المصطلح / المفهوم الرقم

 ................ ................................................................... تفاعل األكسدة واالختزال 1
......................................................... .......................... 

2  ............................... 
ة أو يستعمل الطاقة كهربائينتاج طاقة  ستعمل تفاعل األكسدة واالختزال إلجهاز ي

 حداث تفاعل كيميائي.الكهربائية إل

 سلسلة التحلل اإلشعاعي 3
 ...................................................... ......... .................... 

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

 الفترة الزمنية التي يتحلل فيها نصف عدد انوية النظير المشع ...............................  4
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صفحات  5 في لتطبيقا أسئلةالحظ أن   

 :درجة (20) السؤال الثالث
 فة وبطارية التخزين )المركم الرصاصي( من خالل الجدول التالي:اقارن بين الخلية الج -أ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مستعمال المعلومات المبينة في الجدول أدناه، إذا وصل قطب فضة بقطب كروم في خلية جلفانية أجب عما يأتي: -ب

 Eo (volts) نصف التفاعل

Ag
+
  +  e                Ag +0.7996 

Cr
3+

  +  3e               Cr -0.744 

  ................................................................أين تحدث األكسدة؟  -1

 .. ..............................................................ختزال؟ االأين يحدث  -2

 التفاعل للخلية.كتب نصفي ا -3

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

 كتب التفاعل الكلي للخلية.ا -4

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

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

 ؟لكترونات في الدائرة الخارجيةحركة اإلما اتجاه  -5

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

الجلفانية الخلية  وجه المقارنة  خاليا التحليل الكهربي 

تحدث االكسدة عند 
 )انود أم كاثود(

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

يحدث االختزال 
عند )انود أم 

 كاثود(
................ .............................  ................ .............................  

............................. ................ ECeel اشارتها  ................ .............................  
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صفحات  5 في لتطبيقا أسئلةالحظ أن   

 :درجة (  20) السؤال الرابع
 الصوديوم في خلية داون.يتم الحصول على الصوديوم عن طريق التحليل الكهربائي لمصهور كلوريد  -أ

 كتب التفاعالت اآلتية:ا -1

i- .التفاعل الذي يحدث عند األنود 

 

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

ii- .التفاعل الذي يحدث عند الكاثود 

 

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

iii- .التفاعل الكلي للخلية 

 

................................................................................................................ ........ 
 هل يمكننا الحصول على فلز الصوديوم بالتحليل الكهربائي لمحلول كلوريد الصوديوم؟ فسر إجابتك. -2

 

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

 التفاعل يتم في الوسط الحمضي:زن المعادلة التالية بطريقة نصف التفاعل، علًما بأن  -ب

3++     Cr     4+Sn                -2
7O2+   Cr   2+Sn 

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

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

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

.... .................................................................................................................... 
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صفحات  5 في لتطبيقا أسئلةالحظ أن   

 :درجة (  20) السؤال الخامس
مستعيًنا   A, B, Cعناصر    ةموضًحا عليه مواقع أنوية ثالثالنووي  الرسم البياني التالي منحنى حزمة الثبات   -أ

 بالرسم، أجب عما يأتي:

 
 
 
 
 
 

 
 

.….…C ما العدد الذري وعدد الكتلة لكل عنصر؟ -1                                                  B….….                                                      A….….
 

 ولماذا؟ ما مدى ثبات كل نواة؟ -2

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

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

 لكل نظير مشع عمر نصف خاص به. أجب عما يلي: -ب

 ساعة؟ 12تساوي  -24ما معنى أن فترة عمر النصف للصوديوم  -1

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

  بعد مرور يومين. -24من الصوديوم   g 8.4احسب ما تبقى من  -2

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

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

  أكمل المعادلتين النوويتين اآلتيتين: -3

83Bi                    2He      +     ……………… 

 
 

16S                     15P      +     ……………… 

 
 
 

 انتهت األسئلة 
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