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 المالحظة  السنة ثالثة ثانوي.  المستوى الدراسي: ...............................   : مديرية التربية لوالية 

  تقني رياضي ورياضات.علوم تجريبية،   :ة شعب    : ............................................... ثانوية 

 دقيقة.  45 المّدة:  2020/2021 الموسم الدراسي:

 ............................. االسم: ................................... القسم: .............. اللقب: 

 -4-  تقويم تشخيصي   -

 . تركيز محلول مائي وكمية المادة  الجزء األول: 

 عالقة كمية المادة بالكتلة: -1

 .................. :في حالة صلب .................. :في حالة سائل .................. :في حالة غاز 

 .................................  القانون العام للغاز المثالي:  - .............................. عالقة كمية المادة بحجم غاز:  -2

 .................................  عالقة التركيز الكتلي:  -  .................................  عالقة التركيز المولي:  -3

 .................................  العالقة بين التركيز المولي والتركيز الكتلي:  -4

 ..... ............................ عالقة التركيز المولي بدرجة النقاوة والكثافة:  -5

 .................................  𝐹 :معامل التمديد   ................................. قانون التمديد:  -6

 جدول التقدم وتقدم التفاعل. الجزء الثاني: 

 ............................................................................. ..........................................تقدم التفاعل هو:  -1

 جدول التقدم: نعتبر التحول الكيميائي المنمذج -2

𝛼𝐴بالمعادلة الكيميائية اآلتية:    + 𝛽𝐵 = 𝛾𝐶 + 𝛿𝐷 

 ........  .........................................................  ؟ 𝐷و 𝐴 ،𝐵  ،𝐶ماذا تمثل الرموز  -

 ..................... ............................................. ؟ 𝛿و 𝛼 ،𝛽  ،𝛾ماذا تمثل الرموز  -

 انجز جدول تقدم للتحول الكيميائي السابق. -

 المتفاعل المحد هو:  -3

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

 ...................... .........................................................................................  التقدم األعظمي ...... هو:  -4

 .......................................................... ......................................................  التقدم النهائي ...... هو:  -5

 الناقلية الكهربائية. الجزء الثالث: 

 .................................  .............. عالقة أخرى: ................... هي:  𝐺عالقة الناقلية  -1

 ..................................................................... للمحلول:  𝜎بالناقلية النوعية  𝐶عالقة التركيز المولي  -2

 ارد موجبة وسالبة فتكون:في الحالة العامة عندما يكون المحلول الشاردي يحتوي على عّدة شو -3

 ............................................................................  للمحلول:   𝜎الناقلية النوعية  -
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 تفاعالت األكسدة إرجاع.  الجزء الرابع: 

 عّرف ما يلي:  -1

 ...........................................................................   المؤكسد:  -

 ..................................................... األكسدة: -

 ............................................................................   المرجع:  -

 ...................................... ..............االرجاع: -

 الكيميائية:  تأذكر مبدأي اإلنحفاظ في التفاعال -2

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

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

 

 

 المرجع المؤكسد  المعادلة النصفية االلكترونية 
الثنائية  

(𝑂𝑥 𝑅𝑒𝑑⁄ ) 

   (𝐻2𝑂2 𝐻2𝑂⁄ ) 

 𝑍𝑛+2 𝑍𝑛  

   (𝑀𝑛𝑂4
− 𝑀𝑛+2⁄ ) 

𝐼2(𝑎𝑞) + 2𝑒− = 2𝐼(𝑎𝑞)
−     
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