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اململكة االردنية اهلامشية

منوذج امتحان مقرتح للتدريب على امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة
لعام  /8102الدورة الصيفية
مدة االمتحان  0:22 :ساعت

المبحث  :الكيميـــــاء

اعداد األستاذ  :أكرم األمحد

الفرع  :العلمي والزراعي واالقتصاد المنزلي (مسار الجامعات)

ملحوظة :أجب عن األسئلة اآلتٌة جمٌعها وعددها (٘) ،علما ً بأن عدد الصفحات (٘).
الســـؤال األول  ٖٖ( :عالمة )

أ) ٌبٌن الجدول المجاور ثالثة محالٌل حموض افتراضٌة ضعٌفة ( ) HZ، HY، HXوثالثة محالٌل قواعد افتراضٌة ضعٌفة () G، D، M
( ٔ8عالمة)
بتراكٌز متساوٌة (ٔ)مول/لتر ادرسه جٌدا ً ثم أجب عن األسئلة اآلتٌة :
ٔ -اكتب صٌغة الحمض المرافك األلوى.

المحلول
HX
HY
HZ
M
D
G

ٕ -اكتب صٌغة الماعدة المرافمة األضعف .
ٖ -أي المحالٌل له  pHأعلى.
ٗ -أي المحالٌل فٌه ] [OH-ألل.

معلومات
] ٓ0ٓٔ = [X-مول/لتر
] ٔٔ-ٔٓ = [OH-مول/لتر
ٗ = pH
] ٓ0ٓٔ = [MH+مول/لتر
] ٔٓ-ٔٓ = [H3O+مول/لتر
9 = pH

٘ -أي المحالٌل فٌه ] [H3O+ألل.
 -ٙاحسب  Kbللمحلول . D
 -7اكتب معادلة تفاعل الماعدة  N2H4مع الملح .NH4Br
 -8أي المحلولٌن الملحٌٌن ألل لدرة على التمٌه  DHNO3أم . GHNO3
ب -فسر كٌف ٌقاوم المحلول المنظم ( ) MHCl/Mالتغٌر فً درجة الحموضة عند اضافة كمٌة قلٌلة من الحمض  HClالٌه ٗ( .عالمات)
ج -محلول حجمه (ٓٓ٘ مل) من الحمض  HZتركٌزه ٗ ٓ,مول /لتر  .أضٌف الٌه (ٔ ٓ,مول) من الملح  ، KZفاذا علمت أن  Kaللحمض
( 7عالمات )
= ٕ ٘-ٔٓ xوأن لوٗ=  ٓ,ٙاحسب :
ٔ -درجة الحموضة للمحلول المنظم.
ٕ -كم غراما ً من  NaOHالصلب ٌجب اذابتها فً المحلول المنظم لتصبح الـ  pHللمحلول النهائً تساوي ٘  .علما ً أن الكتلة المولٌة
للـ  ٗٓ= NaOHغ/مول
( ٗ عالمات )

د) اكتب المفهوم العلمً الدال على كل عبارة من العبارات اآلتٌة :
ٔ -مواد تستطٌع ان تتفاعل كحمض أو كماعدة تبعا ً للظروف المحٌطة بها.
تكون رابطة تناسمٌة.
ٕ -مادة تحتوي أفالن فارغة لادرة على استمبال زوج أو اكثر من االلكترونات من مادة اخرى ل ّ
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السؤال الثانً  ٖ3( :عالمة )
تكون اٌونات ثنائٌة موجبة فً مركباتها ،فإذا علمت أن  ٕٓ( :عالمة )
أ) لدٌك الفلزات المشار الٌها بالرموز ( )Y،X،E،D،C،B،Aوالتً ّ







العنصر ٌ Aأكسد  Cوال ٌستطٌع أكسدة العنصر . X
ٌمكن تحرٌك محالٌل كل من  Bو  Dبملعقة مصنوعة من الفلز .Y
ٌحدث التفاعل بشكل غٌر تلقائً بٌن اٌونات  B+2والفلز.D
العامل المؤكسد  C+2أقوى من العامل المؤكسد . E+2
ال ٌذوب الفلز  Bفً محالٌله الحمضٌة  ،ولكن ٌذوب الفلز  Xفً محلول مخفف من .HCl
أجب عن األسئلة اآلتٌة:
ٔ -ما رمز الفلز الذي ال ٌحرر غاز الهٌدروجٌن من محلول  HClالمخفف وال ٌختزل أٌونات .D
ٕ -هل ٌترسب  Eفً الخلٌة المكونة من  Eو . X
ٖ -هل ٌحدث تفاعل تلمائً بٌن  X+2و  Aأكتب معادلة التفاعل .
ٗ -ما رمز العنصر الذي ٌحتاج الى العامل المختزل .D
٘ -ماذا ٌحدث لتركٌز أٌونات  X+2فً خلٌة لطباها  Xو . A
 -ٙاكتب صٌغة العامل المؤكسد األضعف.
 -7اختر فلزٌن لعمل خلٌة لها أكبر فرق جهد.
+2
 -8أي من اآلتٌة ٌصلح أن ٌكون عامل مؤكسد ( .) H2 ، B ، A
 -9ما نواتج التحلٌل الكهربائً عند المصعد والمهبط لمحلول . DSO4
ٓٔ -اكتب معادلة التفاعل الحادث على المصعد فً خلٌة التحلٌل الكهربائً لمصهور . AH2
+2

ب) ما أهم التطبٌقات العملٌة على خلٌة التحلٌل الكهربائً :
(عالمتٌن )

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

(٘ٔ عالمة)

ج) باالعتماد على المعادلة اآلتٌة أجب عما ٌلٌها من اسئلة :

Cu(NH3)4+2 + S2O4-2 
 SO3-2 + Cu + NH3

ٔ -حدد العامل المؤكسد.
ٕ -حدد العامل المختزل.
ٖ -ما عدد االلكترونات المنتملة .
ٗ -وازن المعادلة بطرٌمة نصف التفاعل فً وسط لاعدي .
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السؤال الثالث  ٕٗ( :عالمة)
أ) اعتمادا ً على البٌانات الواردة فً الجدول والخاصة فً التفاعل التالً أجب عما ٌلٌه من اسئلة :

(ٔ7عالمة )

2NO + 2H2 
 N2 +2H2O

*علما ً أن قٌمة ثابت السرعة  ٓ,ٙ = Kلتر /مول.ث
ٔ -ما رتبة المادة المتفاعلة  NO؟

رلم
التجربة
ٔ
ٕ
ٖ
ٗ

ٕ -ما رتبة المادة المتفاعلة  H2؟
ٖ -اكتب لانون سرعة التفاعل ؟
ٗ -ما لٌمة س فً التجربة رلم (ٔ) ؟

] [H2] [NOسرعة استهالن
 H2مول/لتر.ث
ٕس
ٔٓ0
ٗٔٓ× ٕ0
ٕٔٓ0
ٕٓ0
ٕٔٓ×ٔ0
ص
ٗٓ0ٕ ٓ0
ٕٕٓ0ٖ ٓ0
ٔٓ× ٖ0ٙ

٘ -ما لٌمة ص فً التجربة رلم (ٖ) ؟
 -ٙاحسب سرعة انتاج  N2فً التجربة رلم (ٔ)؟
 -7اذا تغٌر تركٌز المادة  NOمن(ٔ)ٓ0ٕ – ٓ0مول/لتر وتغٌر تركٌز المادة  H2من (ٔٓ) ٓ0ٖٓ – ٓ0مول /لتر ،فكم مرة تتضاعف سرعة
التفاعل ؟
 -8ما أثر زٌادة درجة الحرارة على لٌمة ثابت سرعة التفاعل ( تزداد  ،تمل  ،تبمى ثابتة )؟
 -9ارسم المعمد النشط ( التصادم الفعال) للتفاعل السابك .
 ) 2Q اذا تضاعف تركٌز المادة  ٗ Qمرات مع ثبات جمٌع العوامل االخرى تتضاعف
ٓٔ -فً التفاعل االفتراضً ( نواتج 
السرعة مرتٌن  ،اكتب لانون السرعة ؟
ب) مستعٌنا ً بالشكل المجاور اجب عن االسئلة اآلتٌة  ٗ ( :عالمات)
ٔ -ما قٌمة كل من :

أ  -التغٌر فً المحتوى الحراري
ب -لٌمة النمص فً طالة المعمد النشط بسبب اضافة العامل المساعد
ج -اٌهما اسرع التفاعل االمامً ام العكسً
ٕ -هل التفاعل ماص ام طارد للطالة ؟

ج) مستخدما البٌانات الواردة فً الجدول االتً والمتعلقة فً التفاعل االفتراضً F + C
اذا علمت أن وحدة الثابت  Kهً ث

ٔ-

ٔ) احسب سرعة التفاعل عندما ٌكون ]  ٓ0ٙ = [ Mمول  /لتر .
ٕ) هل لٌمة الزمن ( ن ) اكبر أم ألل من ( ٖ ) .
ٖ) احسب معدل سرعة استهالن (  ) Mعند الثانٌة ( ٘ ث ) .
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رلم
التجربة
ٔ
ٕ
ٖ

الزمن (ث)
ٖ
٘
ن

: 2M
][M
ٓٗٓ0
ٕٓٓ0
ٓٓ0ٙ

( ٖ عالمات )
سرعة التفاعل
ٔٓ ×ٔٙ
ٔٓ × 8
؟؟؟

ٕ-

ٕ-

السؤال الرابع  ٖٙ ( :عالمة )
أ) ادرس المخطط التالً جٌدا ً ثم استخرج الصٌغ البنائٌة للمركبات العضوٌة المشار الٌها بالرموز:

ب) باستخدام البروباٌن

واالٌثر واٌة مواد غٌر عضوٌة مناسبة بٌن بمعادالت كٌفٌة تحضٌر

( 8عالمة )

( ٔ8عالمة )

المركب ٕ -ٖ،ثنائً مٌثٌل -ٕ-بٌوتانول

ج) اذا كان لدٌك المركبات اآلتٌة ( -αغلوكوز  ،حمض دهنً  ،حمض أمٌنً  ،األمٌلوز ،السكروز ،السلٌلوز  ،الكولٌسترول ) ،فاستخرج
(ٓٔ عالمات )
منها مركبا ً :

ٌٔ -دخل فً تكوٌن المالتوز الحلمً .
ٌٕ -دخل فً تكوٌن ثالثً غلٌسٌراٌد .
ٌٖ -تفكن الى وحدتٌن من السكر األحادي .
ٗ -ترتبط وحداته االساسٌة برابطة غالٌكوسٌدٌة ()ٗ:ٔ -β
ٌ٘ -وجد فً محلوله المائً على شكل أٌون مزدوج .
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السؤال الخامس  ٕٓ( :عالمة)
انقل الى دفتر إجابتك رقم الفقرة ورمز اإلجابة الصحٌحة لها :
ٔ.اي المواد تسلك كحمض فً تفاعالت وكقاعدة فً تفاعالت اخرى ( مادة أمفوتٌرٌة ) :
أ) HCOO-

ج) NH4+

ب) SO3-2

د)

ٕ .اذا اردنا الحصول على اللون الزهري ألزهار نبات القرطاسٌا ٌجب اضافة  ....................الى التربة لرفع الرقم الهٌدروجٌنً:
ب) كربونات الكالسٌوم(الكلس)

أ) كبرٌتات الكالسٌوم

د) كربونات الصودٌوم

ج) كبرٌتات األلمنٌوم

ٌٖ.حتوي الدم على عدة أنظمة من المحالٌل المنظمة التً تعمل على ضبط الرقم الهٌدروجٌنً أهمها محلول :
-

-

أ) H2CO3/HCO3

-

ج) HCOOH/HCOO

ب) H2SO3/HSO3

-

د) HCN/CN

ٌٗ .تأكسد المغنٌسٌوم بتفاعله مع الماء لكن هذا التفاعل بطئ جدا وال ٌنتج الحرارة المطلوبة فً السخان عدٌم اللهب لذا ٌتم تسرٌعه بإضافة :
أ) الحدٌد والملح

ب) االلمنٌوم والملح

د) الماء والملح

ج) المغنٌسٌوم والملح

٘.إذا تأكسد  H2Sوانتج حمض  ، H2SO3فإن مقدار التغٌر فً عدد تأكسد الكبرٌت  Sهو :
ب) ٗ

أ) ٕ

د) 8

ج) ٙ

.ٙأي التحوالت التالٌة ٌحتاج إلى عامل مؤكسد :
Cr2O7-2 
ب)  Cr+2

S2O4-2 
أ)  SO3-2

O2 
د)  H2O2

I2O5 
ج)  I2

س  ،وبالمقابل فإن الخلٌة الحٌة تحصل على حاجتها من الطاقة عن طرٌق اكسدة
.3درجة حرارة الغازات فً محرك قد تصل الى اكثر من ٕٕٓٓ ْ
الجلوكوز الى ثانً اكسٌد الكربون والماء عند :
س
س
س
س
د) ْ ٗ7
ج) ْ ٔ7
ب) ْ ٖ7
أ) ْ ٕ7
.8من االمثلة على العوامل المساعدة انزٌم األمٌلٌز الذي ٌعمل على :
أ) تحلل السكر الثنائً الى احادي ب) تحلل المالتوز الى غلوكوز ج) تحلل النشا الى سكر ثنائً د) تحلل النشا الى غالٌكوجٌن
ٌ.9تكون األسبرٌن من اتحاد الحمضٌن :
أ)السالٌسٌلٌن والمٌثانوٌن

ب) السالٌسٌلٌن واألٌثانوٌن

ج) البروبانوٌن والمٌثانوٌن

د) الهٌدروكلورٌن واالٌثانوٌن

ٓٔ .من الفٌتامٌنات الهامة للجسم  ،التً ٌتم بناؤها من الكولٌسترول فً الجلد عند التعرض ألشعة الشمس لذا ٌطلق علٌه فٌتامٌن الشمس  ،وهو
الفٌتامٌن المسؤول عن زٌادة امتصاص األمعاء للكالسٌوم هو :
أ) فٌتامٌن ب

ج) فٌتامٌن د

ب) فٌتامٌن ج

(انتهت األسئلة)
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د) فٌتامٌن هـ

~6~

~7~

~8~

