
 

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 الثاني  اضغط هنا                                 

   

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

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

                  https://almanahj.com/om/grade12                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس Aly Abo اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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              74939383       

 فاردايتمارين على قانون 
 

تيار  امرر فيه ml600وحجمه  M 0.2تركيزه  4CuSO محلول من كبريتات النحاس -1
  النحاس.من ايون  mol 0.03 احسب الزمن الالزم لكي يتبقى .   96.5Aكهربائي شدته 

 

 

لكي  حليل الماء كهربائيافي خلية ت 2hr و  s)) 520 احسب شدة التيار لالزم امراره لمدة -2
  كسجين على قطبي الخلية.ن واأليدروجيجزئ من اله 36.12× 2110ر يتحر

 
 
 

في خلية الطالء  10Aي شدته فأمرر تيار كهربائطالء خاتم بالذهب  حد الصاغةأاراد  -3
 ، ولوحظ انه ب الذهب على الخاتمفترس (3uA+)أحد أمالح الذهبالكهربائي تحتوي على 

 . يب الذهب ، فما كتلة الذهب المترسبتهلك لترسمن الكهرباء قد اس %75ان  (s) 9.65 خالل
  

. (Mnمصهور أحد أكاسيد المنجنيز ) دقيقة في17دة لم 7Aعند مررو تيار كهربائي شدته  -4
 . عند الكاثودجرام من المنجنيز  1.3549ترسب 

  ؟خطوات الحلما الصيغة الكيميائية ألكسيد المنجنيز الناتج موضحا 
 
 

، يةل من األكسجين عند مصعد خلية الكتروليتمو 0.5كوين زم لتبالساعات الالاحسب الزمن  -5
   أمبير؟ 1.5اذا علمت ان شدة التيار المار في الخلية 

 
كبريتات النحاس وبعد ترسيب جميع النحاس  في خلية محلول) e .0.2 mol- (عند امرار  -6

 . كتلة النحاس المترسبةاحسب   STP .يدروجين في ظروف من غاز اله   L 0.448تحرر 

 

  2CoFe +        +  Co +2Fe+     :  من خالل التفاعل التالي  -7
 V0.28 -=  oo+2/CC 0Eذا علمت ان ا   ال . أم بصورة تلقائية نبأ هل يحدث ت   

0.44V -= Fe/+2Feو  
0E 

 
ان . اثبت  Cu/+2Cu//+2Mg/Mg هو ان الرمز االصطالحي لخلية جلفانية اذا علمت -8

 ار النقص في كتلة المصعد . قدالزيادة في كتلة المهبط أكبر من ضعف م
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