
 

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                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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  مالحظات ھامة في الكیمیاء للصف الثاني عشر

  مقدمة من موقع المناھج الُعمانیة لطلبتنا األعزاء

  جزا هللا خیراً لألستاذ

  :التأكسد أعداد مفاھیم درس مذاكرة عند نصائح

- المؤكسد العامل - االختزال -  التأكسد مثل الھامة والمصطلحات التعریفات حفظ - 1
  .....التأكسد عدد  -المختزل العامل

  - : حساب  علي قادرا تكون أن یجب - 2

  .بسیط أیون أو مركب داخل لعنصر التأكسد عدد) أ

  . معقد ایون أو مركب داخل لعنصر التأكسد عدد) ب

  معادلة داخل لعنصر التأكسد عدد في التغیر حساب) ج

  .المتفاعالت من المختزل والعامل المؤكسد العامل تحدید) د

  - : التلقائیة مراجعة عند نصائح

  - :طرق عدة خالل من التفاعل تلقائیة معرفة یجب - 1

 لم وإذا... تلقائي التفاعل..... نواتج وأعطي تفاعل حدث - :التفاعل معادالت) أ
  .تلقائي غیر التفاعل... نواتج یعطي

 والعامل یسار اعلي المؤكسد العامل... االختزال جھود جدول خالل من) ب
 المؤكسد العامل كان إذا... ..... التفاعل عند تلقائیة تحدث... یمین أسفل المختزل

  .تلقائیة تحدث ال... یمین أعلي المختزل والعامل یسار أسفل

 كانت إذا) ...... المصعد جھد -  المھبط جھد..... (الخلیة جھد قانون خالل من) ج
 كانت لو بینما... تلقائیا یكون التفاعل بان تنبؤ فھناك... موجبة قیمة الطرح عملیة

  .تلقائي غیر التفاعل یكون بان تنبأ فھناك سالبة قیمة الطرح جةینت

 التفاعل تلقائیة خالل من للمحالیل الطالء أو التخزین أو الحفظ بعملیة التنبؤ یمكن
   -:طرق عدة خالل من... واألوعیة المحالیل بین

  ...التفاعالت ألنصاف النسبیة القوي ترتیب)  أ



 

  الجلفانیة الخلیة اختزال جھد قانون) ب

  .االختزال جھود جدول في الترتیب من) ج

  الطالء أو التخزین أو الحفظ یمكن ال تلقائي التفاعل كان إذا -: والخالصة

 العامل تحدید ویمكن.والطالء والتخزین الحفظ یمكن تلقائي غیر التفاعل كان إذا
 خالل من واألضعف قوىاأل المختزل العامل أو... واألضعف األقوى المؤكسد
  ....طریقتین

  .التفاعل ألنصاف النسبیة القوي ترتیب) أ

  .العامل یقوم التي التفاعالت عدد) ب

 القوي ترتیب خالل من  وذلك المتكونة الجلفانیة الخالیا بعدد التنبؤ أیضا یمكن
 عدد) * (التفاعل أنصاف عدد..... (التالي القانون وتطبیق التفاعل ألنصاف النسبیة
  2)  / 1 -  التفاعل أنصاف

 ترتیب في تلقائي تفاعل بینھا یحدث التي العناصر عد خالل من یدویا حسابھا أو
  .التفاعل أنصاف

  


