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يديرية انحربية وانحعهيى  /نهىاء قصبة اربد
انىالء فٍ انعهىو
ايححاٌ انشهر انثاَي نهفصم اندراسي األول
نًبحث  :انعهىو
نهعاو اندراسي ()2022 / 2021
انحاريخ/ / :
انسيٍ :

االسى ---------------------:
انصف  :انسادش األساسي
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انغإال األول  :اخزش سيض اإلجبثخ انصحُحخ فًُب َهٍ :
 -1ئحذي انعهًبء اِرُخ وضع أول جذول دوسٌ:
أ) بىر

ب) يُدنيف

ج) يىزني

 -2رجهغ َغجخ غبص انُزشوجٍُ فٍ انغالف انجىٌ :
أ)

ب)

ج)

 -3أٌ انالفهضاد اِرُخ َغزخذو فٍ صُبعخ انًبدح انًكىَخ نشؤوط أعىاد انثقبة :
أ -انكهىر

ب) انفسفىر

ج) انيىد

 -4أٌ اِرُخ رزًُض ثخصبئص ثٍُ انفهضاد و انالفهضاد :
أ) انسيهكىٌ

ب) انجرياَيىو

ج) (أ  +ب)

 -5ئحذي انعُبصش اِرُخ عبئم وعبو جذاَ :
أ) كبريث

ب) زئبق

ج) كربىٌ

 -6ركىٌ انزسح يزعبدنخ كهشثبئُب عُذيب َكىٌ :
أ) عدد انبروجىَات > عدد اإلنكحروَات
ب) عدد انبروجىَات < عدد اإلنكحروَات
ج) عدد انبروجىَات = عدد اإلنكحروَات
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انغإال انثبٍَ  :عشف يب َهٍ :
* انعُصر :

.......................................................................... .............................................................................................................................

* انجدول اندوري :

.................................................................................................................................................................. .....................................

انغإال انثبنث  :قبسٌ ثٍُ انغشافُذ و انًبط يٍ حُث ؟
انغشافُذ

يٍ حُث

انًبط

انًكىٌ األعبعٍ
رشرُت انزساد
انقغبوح
االعزخذاو
انغإال انشاثع  :اركش انحبنخ انفُضَبئُخ نكم يٍ انالفهضاد اِرُخ ؟
 -1انفسفىر ………….…….. :
 -2انُحروجيٍ ………………. :
 -3انكهىر .............................. :
انغإال انخبيظ  :ايأل انجذول ثًب َُبعجه ؟
انعُصش
فغفىس

انشيض
Cl

كجشَذ
Br
انغإال انغبدط  :حذد َىع وعذد انزساد فٍ انًشكجبد اِرٍ ؟
: NaCl 
: H2O 
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انغإال انغبثع  :عهم يبَهٍ :
َ )1حذد عذد انجشورىَبد هىَخ انعُصش ؟
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.

 )2رخزهف خصبئص جضٌء األكغجٍُ ( )O2عٍ خصبئص جضٌء األوصوٌ ( )O3؟
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 )3رزشبثه عُبصش انًجًىعخ انىاحذح فٍ خصبئصهب وعهىكهب انكًُُبئٍ ؟
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

انغإال انثبيٍ  :ضع ئشبسح ( )أيبو انعجبسح انصحُحخ وئشبسح (×) أيبو انعجبسح انخبطئخ :
( -1

) َزكىٌ انعُصش يٍ اسرجبط َىع واحذ يٍ انزساد رزشبثه فٍ خصبئصهب

( -2

) َعذ انكهىس  CL2جضٌء

( -3

) َحزىٌ انجذول انذوسٌ عهً ثًبَُخ دوساد أفقُخ

( -4

) رعشف انًجًىعخ انثبَُخ فٍ انجذول انذوسٌ ثبنفهضاد انقهىَخ

( -5

) َعذ فهض انفضخ يٍ أفضم انفهضاد فٍ انزىصُم انكهشثبئٍ

( -6

) ال َىصم انكشثىٌ انزُبس انكهشثبئٍ

انغإال انزبعع  :انشكم اِرٍ ًَثم ًَىرج نهزسح رأيهه جُذا ؛ ثى أجت عٍ األعئهخ اِرُخ :
 -1حذد يكىَبد انزسح عهً انًُىرج اِرٍ ؟
 -2عشف انزسح ؟
 -3ايأل انجذول ثًب َُبعجه :
يٍ حُث
انشحُخ
يكبٌ وجىدهب
انشيض

اإلنكزشوَبد

انجشورىَبد

انُُىرشوَبد

