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 الفصل الثاني : الخاليا الكهركيميائية

 * تحدث تفاعالت التأكسد واالختزال داخل معدات خاصة تسمى الخاليا الكهركيميائية 

 كيميائية في حياتنا ؟ما أهمية الخاليا الكهر سؤال :

 تستخدم في البطاريات بانواعها ) بطاريات السيارات , البطاريات الجافة , .....(  -1

 تستخدم في عمليات الطالء الكهربائي  -2

 

 وتعد مثاال على الخاليا الكهركيميائيه  الخاليا الغلفانية  

 هي اداة يحدث فيها تفاعل التأكسد واالختزال تلقائيا إلنتاج التيار الكهربائي و

 سؤال : ماهي مكونات الخلية الغلفانية ؟

 

 

 

 

 ينئ( تتكون من وعا1

وعاء يحتوي على قطب المصعد ومحلول من نفس نوع المصعد         -أ

 ويسمى نصف تفاعل التأكسد 

وعاء يحتوي على قطب المهبط ومحلول من نفس نوع المهبط   -ب

 ويسمى نصف تفاعل االختزال 

يصل   U( القنطرة الملحية : وهي انبوب زجاجي على شكل حرف 2

 الوعائيين معا ويحتوي على محلول مشبع الحد االمالح

 ( اسالك تصل القطبان )المصعد و المهبط ( بالفولتميتر3

 ( فولتميتر لقياس فرق الجهد الكهربائي ودائما يشير الى المهبط 4
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 سؤال : ما دور القنطرة الملحية في الخلية الغلفانية ؟ 

 .التأكسد واالختزال   ةية على موازنة الشحنات الكهربائية اثناء عمليحتعمل القنطرة المل

 

 خصائص الخلية الغلفانية * 

 للخلية موجبة ( 0E( تلقائية التفاعل ) 1

 طاقة كهربائية (( تنتج تيار كهربائي ) تحول الطاقة الكيميائية الى 2

 وتحدث عليه عملية التأكسد  سالبة( المصعد فيها تكون اشارته 3

 وتحدث عليه عملية االختزال  موجبة( المهبط فيها تكون اشارته 4

  A                     -2e  +  +2A    نصف تفاعل اختزال 

   -+ 2e +2A                   A       نصف تفاعل تأكسد 
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مثل المصعد وملح كلوريد ي( و  Ni ( ويمثل والمهبط , والنيكل ) Cuمثال : خلية غلفانية  قطباها من النحاس ) 

 ملحية  الصوديوم قنطرة

 

 مالحظات :

 عملية التأكسد  ه( المصعد وتكون اشارته سالبة وتحدث عندNi( يمثل قطب النيكل ) 1

-2e  +  +2Ni                     Ni    وهذا يؤدي الى 

          ب( تأكسد قطب النيكل        أ( تأكسد ذرات النيكل                  

    ( في وعائه  2Ni+د( تزداد االيونات الموجبة )        ج( نقصان كتلته مع الزمن                 

 عبر االسالك الى المهبط  منه سدعملية التأك االلكترونات السالبة الناتجة عن هـ( تنتقل                

 ( المهبط وتكون اشارته موجبة وتحدث عنده عملية االختزال Cu( يمثل قطب النحاس ) 2

Cu                   -+ 2e  +2Cu      : وهذا يؤدي الى 

 بسبب استقبالها االلكترونات من المصعد  2Cu+أ( اختزال ايونات النحاس 

 ب( ازدياد كتلة النحاس مع الزمن 

 ( في وعائها بسبب اختزالها وترسبها على المهبط  2Cu+ج( نقصان تراكيز ايونات النحاس الموجبة ) 

 د( ازدياد تراكيز االيونات السالبة الناتجة من تفكك المحلول في وعاء المهبط 
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  Cu الى المهبط  Ni ( تتجه االلكترونات عبر االسالك الدارة الخارجية من المصعد3

 ( القنطرة الملحية : التي تعمل على موازنة الشحنات الكهربائية اثناء التفاعل 4

 

 سؤال : اذا علمت ان التفاعل االتي يحدث في خلية  غلفانية اجب عن االسئلة التي تليها 

+  Sn   +2Cd                        +2Sn   Cd +         

 تأكسد واالختزال ؟( اكتب نصفي تفاعل ال1

 

 

 ( حدد اتجاه حركة االلكترونات عبر الدارة الخارجية 2

 ( اي القطبين تزداد كتلته مع استمرار التيار الكهربائي وايهما تقل ؟ 3

 

 **لقياس جهد الخلية بوحدة فولت   Vيستخدم جهاز الفولتميتر ** 

 ( Eاوال: جهد الخلية )

 وهو ما يعرف بالقوة الدافعة الكهربائية 

تأكسد ( او ميل   E* تتفاوت االقطاب في ميلها للتأكسد فلكل قطب ميل للتأكسد ويسمى جهد تأكسد القطب )

اختزال ( وعند استخدام قطبين مختلفين في خلية غلفانية تندفع  Eلالختزال ويسمى جهد اختزال القطب ) 

لمهبط بسبب قوة دافعة تحرك هذه االلكترونات عبر الموصل وهي تنشا بسبب االلكترونات من المصعد الى ا

 خلية (  Eاالختالف في جهود االختزال الكهربائية ) 
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 خلية ( 0Eثانيا : جهد الخلية المعياري ) 

 يتم قياس جهد الخلية المعياري عند ظروف معينة وهي الظروف المعيارية عندما تكون 

       0س 25( درجة الحرارة 3.ض.جـ          1(  الضغط 2              مول  1( التركيز 1

 ويعبر عنها رياضيا      

                           0E  = 0خليةE   )مهبط( 0 ـــ   اختزالE ) اختزال )مصعد 

 

 مالحظات :

 خلية على  0E ( تعتمد قيمة 1

 أ( نصف تفاعل التأكسد 

 ب( نصف تفاعل اختزال 

 ( كلما زاد ميل انصاف التفاعالت للحدوث زاد جهد الخلية 2

 ( جهد التأكسد المعياري للقطب = جهد االختزال المعياري له معاكسا له باإلشارة3

 اختزال النحاس  0E -تأكسد النحاس =  0Eمثال أ( 

 اختزال الصوديوم 0Eتأكسد الصوديوم =  0E -ب(       

 غايات الموازنة ((ل ند ضرب المعادلة بعدد صحيح ))( ال تتأثر ع0E( جهد الخلية )4

 وذلك الن جهود االختزال من الخواص النوعية للمادة 

 0Eال تضرب   2عند ضرب المعادلة بـ  0E =   0.80 (  Ag                     -+  1e  +Ag   )x 2مثال : 

        0E   =0.80              Ag  2                        -2e +   +2Ag 
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 تأكسد لكل من الحاالت التالية اذا كان  0E سؤال : احسب قيمة 

 فولت  2.37-( =  Mgاختزال ) 0Eأ( 

 فولت  0.80( = Agاختزال ) 0Eب( 

 فولت  0.34( = Cuاختزال )   0Eج( 

 

 سؤال : خلية غلفانية يحدث فيها التفاعل االتي 

Pb +    +2Mg                              +2Pb  Mg  + 

 ( حدد القطب السالب والقطب الموجب 1

 ( اكتب المعادلة الحاصلة عند كل قطب 2

  Pb  =-0.13اختزال    Mg  =-2.37       0Eاختزال  0E       للخلية اذا علمت ان 0E( احسب 3

 لتي تأكسدت  والذرات التي اختزلت ( حدد الذرات ا4

 

 سؤال : في التفاعل التالي والذي يحدث في خلية غلفانية ادرسه جيدا ثم اجب عن االسئلة التالية 

0E  = 0.78+   خلية       +   Cu   +2Fe                           +2Cu +  Fe   

  Cu  =0.34اختزال  0Eاذا علمت ان  

 ( اكتب المعادلة الحاصلة عند المهبط 1

 الحاصلة عند المصعد ( اكتب المعادلة2

 تأكسد قطب الحديد  0E( احسب 3
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( فولت 0.57( في الظروف المعيارية يساوي ) X ,  Y سؤال: اذا علمت ان جهد الخلية المكونة من االقطاب )

في   X( فولت وان المادة 0.78( في الظروف المعيارية يساوي ) X , Wوان جهد الخلية المكونة من االقطاب ) 

 ( اكثر ميال للتأكسد  W , Yالخليتين هي المهبط فأي العنصرين )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ف اهداللعقول العظيمه 

 وللعقول األخرى أمنيات فقط
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 : جهد االختزال المعياريثالثا 

الغلفانية وهو قام العلماء بتحديد قطب مرجعي يمكن استخدامه لمعرفة جهود االختزال المعيارية االقطاب الخلية 

   قطب الهيدروجين

 سؤال : لماذا تم اختيار قطب الهيدروجين كقطب معياري ؟ 

 ذلك ألنه متوسط بنشاطه الكيميائي بين العناصر فيمكن ان يكون مهبطا او مصعدا 

 مما يتكون القطب الهيدروجين المعياري ؟. 

 

 فر صاختزال و تأكسد الهيدروجين يساوي ** 

           -+ 2e  +2H                               2H                                             0E  =    0   

2                        H                                  -2e   +  +2H                   0E  0    =      

 ,76فإذا كان جهد الخلية المعياري يساوي  (Zn)مثال :خلية غلفانية تتكون من قطب الهيدروجين والخارجين 

 تقل كتلته مع الزمن   ZNاذا علمت ان قطب    Znاختزال  O E  احسبفولت 

 تقل كتلته مع الزمن إذا هو المصعد  Zn:بما أن قطب  الحل

0E      = 0خليةE  اختزال( 2مهبطH)          0      ــــE مصعد  اختزالZn  

 (  nZ ) اختزال  0E       ـــ             صفر                 =          0.76

0E     اختزالZn       = -0.76    فولت 

   HCLيتكون من صفيحة بالتين مغموسة في محلول حمض 

 مول/لتر تحت ضغط من 1بتركيز  H+يحتوي عل ايونات 

 .ض.جـ 1غاز الهيدروجين مقداره 

 0س 25عند درجة حرارة 
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 علما بان  Cu , Ag قطب الهيدروجين مع الفلزات  باستخدام سؤال :تم بناء خليتين غلفانيتين

0E  خلية   (  2,    H Cu= )0.34  قطب النحاس  باتجاهف مؤشر الفولتميتر فولت اذا انحر 

0E  خلية   (2H  Ag   ,   = )0.80   قطب الفضة  باتجاهفولت اذ انحرف مؤشر الفولتميتر 

 

 حدد المصعد والمهبط في الخاليا السابقة  -1

 

 

 اكتب نصف التفاعل الذي يحدث عند كل قطب  -2

 

 اكتب المعادلة الكلية لكل خلية  -3

 

    (Cu   ,Ag)احسب جهد االختزال المعياري للفلزات  -4

 

 

 

 

 2Zn Cu    +                                     +Zn     +2Cu+سؤال :ادرس المعادلة التالية     

 فولت Zn   =-0.76اختزال  0E    و ان   فولت  1.1الخليه =   0E   اذا علمت ان      Cuتاكسد  0Eثم احسب 

 

 

 

 



 
 في  Googleال 

 ) التأكسد و االختزال ( 
   5960702-078أ.عبد الفتاح السائح                                           7159759-078أ.محمد الحنيني 

  Facebook                 Abood sayeh        االستاذ محمد الحنيني    

27 
 

 

 سؤال :اذا تم بناء خاليا غلفانية كما في الحاالت التالية ادرسها جيدا ثم حدد كل من المصعد والمهبط  

                                                                                        Yالى  X الخارجية من  االلكترونات عبر اسالك الدارةقال انت -أ

 

 مع  مرور الزمن   Wوتزداد كتلة    Z تقل كتلة  -ب

 

 

 Bانشطة كيميائيا من العنصر   Fالعنصر   -ج

 

 G بة في وعاءجتزداد تراكيز االيونات المو -د

 

 Aوتقل تراكيز االيونات الموجبة في وعاء 

 

  ( M  ,N)في الخلية المكونة من  Mتزداد تراكيز االيونات السالبة في وعاء  -ه

 

 (  E , I)في الخلية المكونة من   E باتجاهانحراف مؤشر الفولتميتر و( 
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 مالحظات :

1-            Li                1e     +   +Li                    نصف تفاعل اختزال      عامل مؤكسد    +Li  

2-          -+1e  +Li                   Li                        نصف تفاعل تأكسد         عامل مختزل  Li 

 0E أزديادبوتزداد قوتها كعوامل مؤكسدة  عوامل مؤكسدةى مالمواد على يسار الجدول تس -3

 0E أنخفاضبوتزداد قوتها كعوامل مختزلة   عوامل مختزلةالمواد على يمين الجدول تسمى -4

 

   العوامل المؤكسدة تكون أيون موجب أو جزيئات-5

 العوامل المختزلة تكون أيون سالب أو ذرات  -6

 بعد ترتيب جهود االختزال ألنصاف المعادالت فإنه -7

                                    

 

 

 

 

 يكون 0Eاالقل  -8

 أقوى عامل مختزل  -اكثر ميال لفقد االلكترونات     ج  -أكثر ميال للتأكسد     ب -أ 

  اكيميائي انشط -اضعف عامل مؤكسد     ه -د

 يكون    OEاالعلى  -9

 د   ساقوى عامل مؤك   -اكثر ميال لكسب االلكترونات     ج -اكثر ميال لالختزال    ب -ا  

 اقل نشاط كيميائي   -ـاضعف عامل مختزل   ه  -د

 أقوى

 أضعف  أقوى

 أضعف

ل
ز
خت

ل م
عام

 
سد

ؤك
 م

ل
ام

ع
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 عند التقاء األقوياء ) اقوى عامل مختزل مع أقوى عامل مؤكسد ( يحدث تفاعل بشكل تلقائي .  -10 

 اعلى يمين  اي 

 ل محل الهيدروجين    حي -يستخلص  ادنى يسار      ج  -ب    يختزل ادنى يسار   -أ

 نى يسار دوب في اذي -يتفاعل تلقائيا مع ادنى يسار    و -يحرر غاز الهيدروجين     ه -د

 

 

 

 خلية   0Eاذا كانت    -11

 سالبة  التفاعل غير تلقائي  -موجبة التفاعل تلقائي        ب -أ

 التقاء األقوياء ) أقوى عامل مختزل مع أقوى عامل مؤكسد ( جوز الحفظ وال يجوز التحريك عند ال ي  -12

 تفاعل أدنى يسار مع أعلى يمين   -تفاعل أعلى يمين مع ادنى يسار   ب-أ  

 ادنى يسار يؤكسد اعلى يمين  -13

 من مركباته او خاماته  اعلى يسار   ( يحرر ) يحضر , يتسخلص ,   ادنى يسار -14

 

 

 

 

 

 

 

 

سهوله مع التمرين كل القواعد السابقه تحفظ ب

 .وحل المسائل 
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 االسئلة التالية التاليتين ثم اجب عن  المعادلتينادرس سؤال :  

Zn                       -+2e    +2Zn                         0E  =-0.76  فولت 

AL                          -+ 3e    +3AL                         0E  =-1.66  فولت 

 (  AL  ,Zn اذا تم عمل غلفانية مكونه من )  -1

 أ( حدد المصعد والمهبط واشارة كل منها 

 ب( اكتب المعادلة الحاصلة عند المصعد والمهبط 

 ج( كم عدد موالت االلكترونات المفقودة عند المصعد والمكتسبة عند المهبط 

 د(اكتب المعادلة الكلية ثم 

 للخلية  0E(احسب 1

 (كم عدد الموالت المفقودة والمكتسبة 2

 هـ( حدد اقوى عامل مؤكسد واقوى عامل مختزل 

   Al مبوعاء من االلمنيو  4ZnSO حفظ محلول كبريتات الخارصينز( هل يمكن 

 Znفي وعاء مصنوع من الخارصين  3Al(NO(3  ح( هل يمكن حفظ محلول نترات االلمنيوم

 Zn بملعقة من الخارصين  3Al(NO(3 ص( هل يمكن تحريك محلول من نترات االلمنيوم

 Alبملعقة من االلمنيوم  4ZnSO ي( هل يمكن تحريك محلول كبريتات الخارصين
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( ويحدث فيها  Cu( والنحاس )ALالمعياري لخلية غلفانية قطباها من االلمنيوم ) سؤال : احسب قيمة الجهد

 3Cu   +32AL                                       +22AL    +   3Cu +التفاعل التالي :     

 فولت  0E (AL = )-1.66فولت  ,  0.34( =  Cuاختزال ) 0Eاذا علمت ان  

 

 

 فولت ( والنيكل  0.8اختزال =  0Eسؤال : حدد امكانية حدوث تفاعل عند وضع الفلزات االتية الفضة ) 

 (0E  = في محلول حمض  0.23-اختزال ) فولتHCL   اذا استخدمنا  قطب الهيدروجين  كمهبط . المخفف 

 

 

 

 

   2Ag +2Cu                   +Cu  + 2Ag +  لفانية يحدث فيها التفاعل التاليسؤال : احسب الجهد المعياري لخلية غ

 فولت  Cu   =0.34اختزال  0.80  ,0E( = Agاختزال )  0Eاذا علمت ان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ان اكبر عائق يمنع النجاح 

 هو الخوف من الفشل واألخفاق ، 

 ال تخف .لذلك  
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المعيارية لهم ادرسهم جيدا ثم اجب عن االسئلة مثال : اذا كانت لديك العناصر االفتراضية التالية وجهود االختزال 

 التالية :

العنصر 
 االفتراضي 

A B C D E  F 

0E  اختزال

 فولت

1.1 1.12 1.5 -2.1 -3.1 2.5 

 

 ( حدد عنصرين لعمل خلية غلفانية لها اكبر فرق جهد 1

 ( حدد عنصرين لعمل خلية غلفانية لها اقل فرق جهد 2

 F               ))اكثر ميال لالختزال ((         0E ( نأخذ اعلى قيمة 1الحل : 

 E                    ))اكثر ميال للتأكسد ((          0E واقل قيمة                  

 

 0E  = 0الخلية E    )مهبط( 0    -اختزالE  )اختزال ) مصعد 

 ولت ف 5.6  =     3.1+  2.5    =   3.1 -   -  2.5=                 

 ( نرتب المواد على خط االعداد ثم نختار اقرب عنصرين الى بعض ))االقل ميل للتأكسد و االقل ميل لالختزال ((2

 F C B A 2H  D E 

  

 3.1- 2.1- صفر 1.1 1.2 1.5 2.5 

 0E  = 0 خليةE  ) مهبط( 0 –اختزال E  ) اختزال ) مصعد 

 فولت  0.02=  1.10 – 1.12=                           
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سؤال : ادرس الجدول االتي الذي يتضمن عددا من انصاف تفاعالت االختزال وقيم جهود االختزال المعيارية لكل 

 منهما ثم اجب عن االسئلة التالية 

 )فولت (  0E نصف تفاعل االختزال 

  Ni                          -+  2e  +2Ni -0.23 

 Ag                                   -+  1e  +Ag +0.80 

     Cu                          -+  2e   +2Cu +0.34 

         AL                                       -+    3e    +3AL -1.66 

 

 ( حدد اقوى عامل مؤكسد ؟1

 ( حدد اقوى عامل مختزل ؟2

 جهد ممكن في خلية غلفانية ؟( حدد عنصرين يعطيان اكبر فرق 3

 ( حدد عنصرين يعطيان اقل فرق جهد ممكن في خلية غلفانية ؟4

 من خاماته ؟  Ni( حدد عنصر يستطيع استخالص 5

 من امالحه ؟  Cu( حدد عنصر يستطيع ترسيب 6

  Cu +2Ag                     +2 2Ag +  Cu  +    ( هل التفاعل التالي يحدث بشكل تلقائي7

 3Cu   +32AL                        +22AL + 3Cu  +     ( هل التفاعل التالي يحدث بشكل تلقائي8

 ؟   Agاختزال ايونات الفضة    Ni( هل يستطيع عنصر النيكل 9

  ؟    Cu اكسدة عنصر النحاس  3AL+ ( هل تستطيع ايونات االلمنيوم 10

 ؟  Cu بوعاء مصنوع من النحاس 3AgNO ( هل يمكن حفظ محلول نترات الفضة11

 ؟  Ag بملعقة من الفضة 4CuSO ( هل يمكن تحريك محلول كبريتات النحاس12
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 سؤال : اذا كانت لديك الخاليا الغلفانية التالية ادرسهم جيدا ثم اجب عن االسئلة التي تليهم 

+    B +2A                +2A + B 

+ C  +2B                      +2B  + C 

+  C   +2D                    +2D + C 

+  D  +2B                        +2B + D 

 ( حدد اقوى عامل مختزل ؟1

 ( حدد اقوى عامل مؤكسد ؟2

 ( اختر عنصرين لعمل خلية غلفانية لها اكبر فرق جهد ؟3

 من خاماته ؟  Dتحضير   A( هل يستطيع 4

 من خاماته ؟  B استخالص    C ( هل يستطيع 5

 ( B/Dاذا تم تشكيل خلية غلفانية مكونه من )( 6

 أ( حدد المصعد واكتب المعادلة الحاصلة عنده

 ب( حدد المهبط واكتب المعادلة الحاصلة عنده 

  Dو     Bجـ( ماذا يحصل لكتلة كل من 

 د( حدد اتجاه االلكترونات عبر االسالك الدارة الخارجية 

 ؟   C  +2A                        +2A + C  +    ( هل يحدث التفاعل التالي بشكل تلقائي 7

 ؟ وضح اجابتك 2D+ اختزال ايونات    B( هل تستطيع ذرات 8

 ؟ وضح اجابتك   Aاكسدة ذرات   B 2+( هل تستطيع  ايونات 9

 ؟  Cفي وعاء مصنوع من  4DSO( هل يمكن حفظ محلول 10

 ؟   Bبملعقة مصنوعه من  4ASO( هل يمكن تحريك محلول 11
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 سؤال : اذا كانت لديك الخاليا الغلفانية التالية كما هو موضح بالجدول ادرسه جيدا ثم اجب عن االسئلة التي تليه :

 المعلومات الخلية  0E  االقطاب  رقم الخلية 

1 2Sn/H 0.14  تقل كتلةSn   مع الزمن 

2 2Ni/H 0.23  تنتقل االلكترونات عبر اسالك الدارة الخارجية منNi  

 الى قطب الهيدروجين 

3 2/CL2H 1.36 2CL  اقوى عامل مؤكسد 

4 /Ag2H 0.80  تزداد كتلةAg   مع الزمن 

5 2Zn/H 0.76  يتجه مؤشر الفولتميتر باتجاه الهيدروجين 

6 2/H2Br 1.09  2اشارة قطبBr  موجبة 

 

 المختزلة تصاعديا حسب قوتها ؟( رتب العوامل 1

 ؟ 2Ni+( اي العناصر تستطيع اختزال ايونات 2

 ؟ 2Zn+وال يستطيع اختزال  2Sn+اي العناصر يستطيع اختزال ( 3

 ؟ 2Brوال تستطيع اكسدة   Sn( اي االيونات تستطيع اكسدة 4

 المخفف ؟  HCL تحرير غاز الهيدروجين عند وضعه في محلول   Ni( هل يستطيع 5

 ( حدد فلزين يعطيان اكبر فرق جهد ممكن في خلية غلفانية ؟6

 ؟  Br-بواسطة اكسدة ايونات  2Brتحضير   2CL( هل يستطيع 7

 ؟  CL-بواسطة اكسدة ايونات  2CLتحضير   2Br( هل يستطيع 8
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لعمل مول/لتر (   1( مع محلول احد امالحه المائية بتركيز )A,B,C,D,Gسؤال : تم استخدام الفلزات التالية ) 

                                   مول / لتر 1ومحلول احد امالحه المائية بتركيز   Ni يكل خلية غلفانية مع الن

 وكانت النتائج كما في الجدول المجاور : 

اتجاه سريان االلكترونات عبر الدارة  خلية فولت  0E الخلية الغلفانية 
 الخارجية 

A – Ni 1.40  منA   الىNi  

B – Ni 1.05   منNi  الى B 

 C – Ni 0.50  منC  الىNi 
 D – Ni 0.60  منNi   الىD  

G – Ni 0.95  منG   الىNi  
 

 كعوامل مختزلة تنازليا؟( رتب الفلزات السابقة متضمنه النيكل في سلسلة كهروكيميائية حسب قوتها 1

 ؟  Dفي وعاء من الفلز  C( هل يمكن حفظ محلول احد امالح الفلز 2

( ثم حدد اتجاه سريان  B, Dالغلفانية التي يتكون قطباها من الفلزين ) ( للخلية  0E( احسب فرق الجهد )3

  االلكترونات في الدارة الخارجية للخلية الغلفانية ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

،  ناجحتخيل نفسك وانت 

فهذه وحدها ستساهم بقوة 

 نجاحك
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 يجب ان تمارس حل مثل هذه االسئله لوحدك
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 يع األسئلة الواردة بهذه الدوسيه وفهمها فأنت قادر بعد حل جم

 . األسئلة الوزاريةعلى حل جميع  

 يرجى اختبار نفسك  لكي تصبح على اطالع  على النمط الوزاري  و

 باسئلة  السنوات السابقة . 

 


