
 

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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 ـ انثبنً عشر أسئهة مـــراجعة عهى انوحذة األونى ـ انفصم األول فً مــبدة انكٍمٍبء

 
 
 : اخزبري اإلجبثخ انصحيحخ من ثين انجذائم انمعطبح نك  انسؤال األول:         

 
 
 ( يسبوي : Na2S2O3ـ عذد رأكسذ انكجريذ في مركت ثيوكجريزبد انصوديوو ) 1

 2د. +                              2-ج.                                   6ة. +                                 4أ. +

 

    2KMnO4 + KClO2 + H2O            2MnO2 +KClO4 + 2KOH:ـ في انزفبعم انزبني 2

 انعبمم انمخززل هو:

 H2Oد.                      KMnO4ج.                            KClO2ة.                              KOHأ. 

 

 ـ أحذ انزفبعالد انزبنيخ يعزجر رفبعم أكسذح :3

MnO4أ. 
-
          MnO2                       .ةSO2        SO4

2-        

Cr2O7ج. 
2-

         Cr
ClOد.                          +3

-
         Cl

-
 

 

 مثم رفبعم أكسذح ــــ اخززال:ـ أحذ انزفبعالد انزبنيخ ي4

 4Na + O2        2Na2Oة.                                                  3O2           2O3أ. 

KI           Kد.             AgNO3 + NaCl          AgCl + NaNO3ج. 
+
 + I

-
 

 

Sn. انعبمم انمؤكسذ فً انتفبعم انتبنً 5
2+

  + 2Fe
3+

       Sn
4+

  + 2Fe
 هـــو : +2

Feأ. 
Snة.                               +2

Feج.                                +4
Snد.                              +3

2+
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 فً انوسط انحمضً : اختسالـ انمعبدنة انتبنٍة تمثم معبدنة تفبعم أكسذة ـ 1 

IO3
-
  +  Mn

2+
         I

-
  +  MnO2                    

 انمطهــــــــوة :

 حسبة مقذار انتغٍر فً عذد تأكسذ انمنجنٍس . . أ

 تحذٌذ انعبمم انمؤكسذ . . ة

 انتفبعالت اننصفٍة موضحة خطوات انحم .ج. وزن انتفبعم انسببق بطرٌقة 

 

 ـ رمثم انمعبدنخ انزبنيخ رفبعم أكسذح ـ اخززال يجري في انوسط انقبعذي :2

K2Cr2O7 + KBr + H2SO4        Cr2(SO4)3 + Br2 + K2SO4  + H2O 

 حذدي انعبمم انمختسل وانعبمم انمؤكسذ . . أ

 زنً انمعبدنة انسببقة بطرٌقة تغٍر أعذاد انتأكسذ . . ة

 : انسؤال انثبني : أجيجي عن األسئهخ انزبنيخ   


