
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

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

                 https://almanahj.com/om/12                   

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

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

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

  

                  https://almanahj.com/om/12chemistry1                   

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

                  https://almanahj.com/om/grade12                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس رضا حسين اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 جذول جهىد االخزضال انمُبسُخعهً أسئهخ 

 -:املصعذ و املهجظ نكم يٍ انخالَب انجهفبَُخ انزبنُخ حذد (1

 أ( خهُخ لطجبهب أنىيُُىو و سصبص                  ة( خهُخ لطجبهب حذَذ وَحبط

 ج( خهُخ لطجبهب لصذَش و خبسصني                  د( خهُخ لطجبهب هُذسوجني و َُكم

 Ca\Li+\Na|Cl-\Br2      د انزبنُخ:يٍ ثني املىا حذد (2

 أ( ألىي عبيم يؤكسذ                                 ة( ألىي عبيم يخزضل

 ج(أضعف عبيم يؤكسذ                               د( أضعف عبيم يخزضل

 :انمُبسُخ ثبرجبع انطشَمخ انزبنُخجهىد االخزضال يف جذول  Ni\Al\Cu\Agُخ ًَكٍ يعشفخ رشرُت انفهضاد انزبن( 3

 أ( اضبفخ كم يُهب نهًبء                                      ة( إضبفخ كم يُهب إىل يحهىل انفهض اِخش

 إىل كم يُهب HClد( إضبفخ يحهىل                     NaOH ج( إضبفخ كم يُهب إىل يحهىل

 ىي انعىايم املؤكسذح يًب َهٍ:أل( 4

MnO4ة(                            +Mg2أ( 
 Br2د(                      +Cd2ج(                       -

 ألىي انعىايم املخزضنخ يًب َهٍ:( 5

 أ( األملُُىو              ة( انخبسصني               ج( املبغُسُىو               د( انُحبط

  -:إٌ كبَذ رحذس(َىارج انزفبعالد انزبنُخ ) اكزت( 6

Mg + FeSO4 → 

Fe + MgSO4 → 

Ca + 2HCl → 

H2 + CaSO4 → 
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Cu + HCl → 

H2 + CuCl2 → 

 انزفبعالد انزهمبئُخ و انغري رهمبئُخ فًُب َهٍ: حذد( 7

Mg + Zn2+ → Mg2+ + Zn 

Zn + Mg2+ → Zn2+ + Mg 

HBr + Cl2→ HCl + Br2 

HCl +I2→HI + Cl2 

 يًب َهٍ: يبرا َحذس نكم يع كزبثخ املعبدالد  وضح( 8

 عُذ وضعه يف وعبء يٍ األملُُىونىٌ يحهىل كربَزبد انُحبط األصسق  ( أ

 أَبثُت انحذَذ انغري يحًٍ عُذ سمىط األيطبس انحًضُخ عهُهب ( ة

 كُض يحهىل َرتاد انفضخ عُذ إيشاس غبص انهُذسوجني فُهج( رش

  -:هٍ يع كزبثخ املعبدالدَيب  فسش( 9

 ويف أوعُخ يٍ األملُُى Fe(OH)2َُصح ثعذو حفظ  ( أ

 ثًهعمخ يٍ انُُكم +Agَُصح ثعذو رحشَك يحهىل َحزىٌ عهً أَىَبد انفضخ  ( ة

 يبرا َحذس يف انحبالد انزبنُخ: وضح( 11

 وضع يهعمخ حذَذ يف يحهىل َرتاد انفضخ ( أ

 وضع لطعخ خبسصني يف يحهىل كربَزبد األملُُىو  ( ة

 
 هى َززكشوٌ َىعُخ يب أَجضرهانُبط َُسىٌ انسشعخ انزٍ أَجضد ثهب عًهك, و نكُ

 رًُُبرً ثبنزىفُك

 سضب حسني
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