
 

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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 اسئهخ يىضىعُخ عهً انخهُخ انجهفبَُخ

 

فىنذ( عهً انرترُت فئٌ قًُخ جهذ انزفبعم انزبنٍ     0.54فىنذ( ، ) 1.36إرا كبَذ جهىد االخزضال نكم يٍ انكهىس وانُىد هٍ) -1

Cl2   + 2HI              2HCl  + I2 : ٌرسبو 

 0.82)  فىنذ(      1.9)  فىنذ( 

 ) - 0.82  فىنذ(   1.36) فىنذ( 

  

 فئٌ رنك َعٍُ أٌ :    Mg + Ni+2           Mg+2  + Niانزهقبئً انزبنٍ :     طجقب نهزفبعم -2

 املغُُسُىو َهٍ انُُكم يف انسهسهخ انكهشوكًُُبئُخ  . انُُكم عبيم يخزضل أقىي يٍ املغُُسُىو 

 املغُُسُىو عبيم يؤكسذ أقىي يٍ انُُكم  و أكرب يٍ جهذ اخزضال انُُكم .جهذ اخزضال املغُُسُى 

( فىنذ عهً انرترُت فئَه يف انخهُخ  0.76- , 0.44-إرا كبٌ جهذ االخزضال انقُبسٍ نكم يٍ انخبسصني وانحذَذ َسبوٌ )  -3

 انجهفبَُخ املكىَخ يٍ َصفٍ خهُخ انخبسصني وانحذَذ َكىٌ فُهب :

                             انخبسصني هى انكبثىد نحذَذ هى انكبثىدا 

                                       انحذَذ هى األَىد سشَبٌ اإلنكرتوَبد يٍ انحذَذ إىل انخبسصني 

 

+Cu (S)( /Pt/H2 (g)(1atm) /H خهُخ جهفبَُخ سيضهب االصطالحٍ : -4
(aq)(1M) // Cu+2

(aq)(1M   فئرا عهًذ أٌ جهذ االخزضال

 فىنذ( فئٌ جًُع انعجبساد انزبنُخ صحُحخ عذا واحذح : 0.34+انقُبسٍ نهُحبط =) 

 . رسشٌ اإلنكرتوَبد يٍ قطت انهُذسوجني إىل قطت انُحبط يف انذائشح انخبسجُخ 

 انقىح املحشكخ انكهشثبئُخ = جهذ االخزضال انقُبسٍ نهُحبط 

  ٍانزفبعم انكهCu + 2H+                 Cu+ 2 + H2   

 ُحبط = انقىح املحشكخ انكهشثبئُخ نهخهُخ يسجىقب ثئشبسح سبنجخجهذ األكسذح نه 
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 فزنك َعٍُ :    Zn + 2Ag+          Zn+2  + 2Ag طجقب نهزفبعم انزهقبئٍ انزبنٍ :  -5

  جهذ اخزضال انخبسصني أكرب يٍ جهذ اخزضال انفضخ  انخبسصني َهٍ انفضخ يف انسهسهخ انكهشوكًُُبئُخ 

 يم يؤكسذ أقىي يٍ انفضخانخبسصني عب  . انخبسصني عبيم يخزضل أقىي يٍ انفضخ 

 

فىنذ ( فئٌ أحذ األَىاع انزبنُخ نه انقذسح عهً اخزضال  Cr+3/Cr  =- 0.74 إرا كبٌ جهذ االخزضال انقُبسٍ نقطت انكشوو ) -6

 انكشوو :

 Zn+2/Zn (-0.76V)    Ni+2/Ni ( -0.23 V ) 

 Fe+2/Fe ( -0.44 V)    Cd+2/Cd (-0.4 V) 

 

 أفضم انعىايم املخزضنخ يٍ األَىاع انزبنُخ ) جهذ االخزضال انقُبسٍ ثني انقىسني ( هى : -7

 (    0.34+انُحبطV                                      )  ( 0.76-انخبسصنيV) 
  ( 1.67-األنىيُُىوV                                      )  ( 2.7-انصىدَىو V ) 

 

( عهً انرترُت فئٌ قًُخ انقىح  0.26V , -2.4 V-إرا كبَذ جهىد االخزضال انقُبسُخ نكم يٍ املغُُسُىو وانُُكم هٍ )  -8

 املحشكخ انكهشثبئُخ نهخهُخ انجهفبَُخ املكىَخ يُهًب رسبوٌ :

 2.14 V-                    +2.14V 

 -2.66 V             +2.66 V 

 

  2.9-  ,  0.34+ ,  0.126- ( عهً انرترُت رسبوٌ )  Pb+2 , Cu+2  , K+  , Mg+2إرا عهًذ أٌ قُى جهىد االخزضال نكم يٍ ) -9

 فىنذ فئٌ انفهض انزٌ َسزطُع أٌ َحم يحم ثقُخ انفهضاد األخشي هى :  ( 2.4 - , 

 Mg   Cu 

 K  Pb 

    

 انفهضاد انزبنُخ هى ) جهذ االخزضال انقُبسٍ ثني انقىسني ( : أقىي انعىايم املخزضنخ يٍ ثني -11

 (-2.9 V) Ba  (-0.13 V ) Pb 

 ( -0.25 V) Ni  ( +0.34 V ) Cu 
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خذاو أقطبة انكشثىٌ عذا واحذح جًُع األَىاع انزبنُخ رُزج عٍ رحهُم يحهىل يشجع يٍ كهىسَذ انصىدَىو كهشثبئُب ثبسز -11

 :هى

 َىوهُذسوكسُذ انصىد  غبص انكهىس 

  انصىدَىو   غبص انهُذسوجني 

 

 :عُذ انزحهُم انكهشثبئٍ ملحهىل يشجع يٍ كهىسَذ انصىدَىو ثبسزخذاو قطجني يٍ انكشثىٌ فئَه -12

 . رخزضل كبرُىَبد انصىدَىو عُذ انكبثىد  رجقً قًُخ األط انهُذسوجٍُُ نهًحهىل ثبثزخ 

 . َزأكسذ املبء عُذ األَىد  كسذ أَُىَبد انكهىس َذ عُذ األَىد .رزأ 

 

 عُذ انزحهُم انكهشثبئٍ ملحهىل يشكض يٍ كهىسَذ انصىدَىو ثبسزخذاو أقطبة يٍ انجشافُذ فئٌ يب َحذس عُذ انكبثىد هى :-13

                 ٍرصبعذ غبص األكسجني وَصجح املحهىل حًض رشسُت انصىدَىو عُذ انكبثىد 

 وَصجح املحهىل قهىٌ                رصبعذ غبص انهُذسوجني  رصبعذ غبص انكهىس 

 

 ثبسزخذاو أقطبة يٍ انُحبط فئَه  II CuSO4عُذ انزحهُم انكهشثبئٍ ملحهىل يبئٍ يٍ كربَزبد انُحبط-14

        رزأكسذ جضَئبد املبء عُذ األَىد  رزأكسذ رساد َحبط انكبثىد 

    رزأكسذ رساد َحبط األَىد  ذ أَُىَبد انكربَزبد عُذ األَىدرزأكس 

 

 ثبسزخذاو أقطبة يٍ انجالرني فئٌ يب َحذس عُذ انكبثىد هى: Πعُذ انزحهُم انكهشثبئٍ ملحهىل كربَزبد انُحبط -15

     رصبعذ غبص األكسجني  ررتست رساد انُحبط 

     رصبعذ غبص انهُذسوجني  اخزضال اَُىَبد انكربَزبد 

 

 

 

 

 ُقرًُُبرً ثبنزىف

 سضب حسني
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