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أكاديمية خبراء اإلمتياز الثقافية

أسئلة مقترحة

منصة األوائل التعليمية
س
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د
نظام الدورة الواحدة (جديد)
مدة االمتحان 00 :
نموذج ()1
المبحث  :الكيمياء
اليوم والتاريخ :
الفرع  :العلمي والزراعي واالقتصاد المنزلي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال األول (  00عالمة )
أ) عرّف المادة المترددة
ب) علل  -1تعتبر القاعدة  NaOHقوية تامة التأين في الماء .
 -2يعتبر  Fe+2حمضًا حسب مفهوم لويس .
ج) وضح باستخدام المعادالت كيف تزداد قيمة  PHعند إذابة الملح  KHSفي الماء .
Cu+2 + 6H2O
د ) في التفاعل [Cu(H2O)6]+2
 -3ما عدد الروابط التناسقية في المركب الناتج
 -2حدد قاعدة لويس
 -1حدد حمض لويس
هـ) ادرس الجدول اآلتي الذي يبين عددًا من محاليل األمالح المتساوية في التركيز ثم أجب عما يليه :
-1
-2
-3
-0
-5

أي األمالح في الجدول هو األكثر تميهاً ؟
أي األمالح في الجدول يمثل  KCl؟
رتّب الحموض  HX HW HYحسب قوتها تصاعديًا .
حدد القاعدة المرافقة األقوى .
احسب ]  [ OHفي محلول . KY

الرقم

الملح

pH

1

KX

11

2

KW

1

3

KY

,

و) محلول حجمه ( )1لتر مكون من الحمض  HCOOHتركيزه  0,2مول/لتر و  Kaله تساوي  0-10×1,1والملح
( لو 0,15 = 5,5لو) 0,,3 = 5,5
 HCOONaتركيزه  0,0مول/لتر
 -1حدد األيون المشترك
تبقى ثابتة )
تقل
 -2ما أثر إضافة الملح  HCOONaعلى قيمة ]  [ OHللمحلول ( تزداد
 -3احسب مقدار التغير في قيمة  pHللمحلول نتيجة إضافة الملح .
السؤال الثاني (  35عالمة )
أ) عرّف :عدد التأكسد في المركبات الجزيئية
ب) يحدث التفاعل اآلتي في وسط حمضي IO3 + I2 + Cl-
 -1اكتب نصف تفاعل تأكسد موزون
 -2اكتب نصف تفاعل اختزال موزون
 -3ما عدد تأكسد اليود  Iفي المركب IO3
 -0ما عدد موالت اإللكترونات في نصف تفاعل التأكسد .

ICl

ج) حدد العامل المؤكسد والعامل المختزل في التفاعل اآلتي
MnO4 + H2O2
MnO2 + O2 .
-

يتبع الصفحةالثانية ,....
1

د) سؤال  :لديك الفلزات  A B C D M Uوالتي تشكّل أيونات ثنائية موجبة في مركباتها  ,فإذا علمت أن
 )1العنصر  Aال يختزل أي من أيونات العناصر األخرى
 )2يمكن حفظ محلول العنصر  Cفي وعاء مصنوع من . A
 )3يمكن استخالص الفلز  Mمن مركباته باستخدام كل من العناصر . B D U
 )0في الخلية المكونة من Uو Dيسري تيار كهربائي من  Uإلى . D
 U + B+2تلقائيًا .
 )5ال يحدث التفاعل U+2 + B
 )6العنصر  Cال يحرر الهيدروجين من حمض  , HClولكن العنصر  Mيذوب في محلول  HClالمخفف .
باالعتماد على المعلومات الواردة أجب عما يلي -:
 -1ما الفلز الذي اليختزل أيونات  D+2وال يذوب في حمض  HClالمخفف ؟
 -2ماذا يحدث لكتلة قطب  Uفي الخلية الغلفانية التي قطباها  Uو M
 -3ما دور أيونات  NO3-في القنطرة الملحية في خلية قطباها  Dو  H2؟
 -0هل يمكن حفظ محلول نترات Cفي وعاء مصنوع من الفلز A
 -5هل يمكن استخالص العنصر  Dمن المركب  DSO4باستخدام العنصر  U؟
 -6حدد الفلزين المستخدمين لعمل خلية غلفانية لها أعلى فرق جهد .
 -1أكتب التفاعل الحادث عند المهبط في الخلية المكونة من  Bو . H2
السؤال الثالث (  30عالمة )
أ) عرّف قانون سرعة التفاعل
ب) تم إجراء التفاعل NO + H2O + Cl2
)1
)2
)3
)0
)5
)6
)1

احسب رتبة التفاعل بالنسبة لـ NO2
احسب رتبة التفاعل بالنسبة لـ HCl
ما هي الرتبة الكلّية للتفاعل .
احسب قيمة الثابت K
ما هي وحدة الثابت K
اكتب قانون سرعة التفاعل .
احسب قيمة س في التجربة رقم 0

 NO2 + 2HClعمليًا  ,فكانت النتائج كاآلتي :
رقم
التجربة

1
2
3
0

][ NO2
مول/لتر
0,6
1,2
0,6
1,2

][ HCl
مول/لتر
0,6
0,6
1,2
1,2

السرعة االبتدائية
(مول/لتر.ث)
310 × 3,6
310 × 1,2
310× 1,2
س

ج) اكتب النص العام لنظرية التصادم
د) علل  :يتفاعل مسحوق الطباشير مع الخل بسرعة أكبر من قطع الطباشير الكبيرة مع الخل  ,وما دليل ذلك ؟
 A2 + B2إذا علمت أن

هـ) في التفاعل االفتراضي 2AB + 220 KJ
 ط و المتفاعالت تساوي  ,0كيلو جول
 طاقة التنشيط للتفاعل األمامي  Ea1تساوي  10كيلو جول
فأوجد -:
 )0ما أثر زيادة درجة الحرارة على  Eaللتفاعل ؟
 )3ط و نواتج
 )2ط و معقّد منشّط
Ea2 )1
 )5عند إضافة عامل مساعد إلى التفاعل قلّت طاقة التنشيط األمامي بمقدار  20كيلو جول  ,فأوجد -:
ج -ط و معقّد منشّط بوجود عامل مساعد
بEa2* -
أEa1* -
 )6ارسم المعقد المنشط للتفاعل
 )1أيهما أسرع تكون  ABأم تفككه ؟
يتبع الصفحة الثالثة ,...
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السؤال الرابع (  35عالمة )
أ) عرّف الهلجنة
ب) علل  :قدرة األلدهيد والكيتون على التفاعل بطريقة اإلضافة
ج) باستخدام المعادالت كيف نميز مخبريًا بين ايثانول  CH3CH2OHوايثانال . CH3CHO
د) أكتب الصيغ البنائية للمركبات العضوية  A B Cالواردة في المخطط اآلتي :
CH3COOCH2CH3

B
Δ / H+

H+/K2Cr2O7

C

H2O

B

H+

A

هـ) اكتب معادالت كيميائية تبين فيها كيفية تحضير بروبانون  CH3COCH3باستخدام الميثان  CH4فقط
وأية مواد غير عضوية مناسبة
و) أكمل معادالت التفاعل اآلتية بكتابة الناتج العضوي فقط .
H2SO4مركز

تسخين

1) CH3CH2CH2OH

CH3ONa

Cl
׀
2) CH3CHCH3

K2Cr2O7
H+
H+
حرارة

3) CH3OH

OH
׀
4) CH3COOH + CH3CHCH3

5) CH ≡ CH + 2Cl2

HCl

MgCl
׀
6) CH3CHO + CH3CHCH3

7) CH3CH= CH2 + HBr
يتبع الصفحة الرابعة ,...
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السؤال الخامس (  60عالمة )
لكل سؤال من اآلتية أربعة بدائل واحدة فقط منها صحيحة  ,انقل إلى دفتر إجابتك اإلجابة الصحيحة
 -1أي من اآلتية تعتبر مادة أمفوتيرية
د) CN
ج) HCOO
ب) HS
أ) H2CO3
 -2أحد األمالح اآلتية يرفع قيمة  pHعند إذابته في الماء
د) NaBr
ج) KNO2
ب) NH4Cl
أ) LiCl
 -3أحدى المواد اآلتية المتساوية في التركيز لها أقل قيمة pH
د) NaNO3
ج) NaOH
ب) C5H5N
أ) HCN
 -0الحمض المرافق للقاعدة  C5H5Nهو
+
د) C4H5NH2
ج) C4H5NH
ب) C5H5NH2
أ) C5H5NH+
 -5عدد تأكسد اليود  Iفي المركب  IClهو
د) 2-
ج) 1 +
ب) صفر
أ) 1-
 -6المركب الذي يكون فيه عدد تأكسد األكسجين يساوي  2+هو
د) NO
ج) O2
ب) H2O2
أ) FO2
 -1أي العبارات صحيحة فيما يتعلق بالخلية الغلفانية
د) التفاعل تلقائي
ج) جهدها سالب
ب) القطبان من نفس النوع
أ) المهبط سالب
 -5يستخدم البالتين  Ptكعامل مساعد في تفاعل  H2مع اإليثين  , CH2 = CH2فإذا كانت كتلة البالتين تساوي  3غم
في بداية التفاعل فإن كتلة البالتين في نهاية التفاعل تساوي
د) 3غم
ج) 2غم
ب) 1غم
أ) صفر
2 Aتساوي  10×2لتر/مول.ث فإن رتبة  Aتساوي
 -,إذا كانت قيمة الثابت  Kللتفاعل B + C
د) 3
ج) 2
ب) 1
أ) صفر
 -10إحدى العبارات اآلتية صحيحة فيما يتعلّق بالتفاعل الطارد للطاقة
ب)  ∆Hموجبة
أ) المتفاعالت هي األكثر استقراراً
د) Ea2 < Ea1
ج) النواتج هي األكثر استقرارًا
 (( -11تسخين اإلستر في وسط قاعدي النتاج كحول وملح عضوي )) النص السابق هو تعريف
د) التصبّن
ج) الهدرجة
ب) األسترة
أ) الهلجنة
 -12عدد روابط باي ( )πفي اإليثاين  CH ≡ CHهو
د) 0
ج) 3
ب) 2
أ) 1
 -13لتحويل الكحول الثانوي إلى كيتون نستخدم
د) أ  +ج معًا
ج) K2Cr2O7
ب) Na
أ) PCC
 -10أحدى األزواج اآلتية نستطيع التمييز بينها مخبريًا باستخدام محلول تولنز
د) ال شيء مما ذكر
ج) الكحول واإليثر
ب) األلدهيد والكيتون
أ) األلكان وااللكين
 -15واحد من اآلتية يستخدم في صناعة معجون األسنان وذلك لقدرته على قتل الميكروبات
د) HCOOH
ج) HCHO
ب) CH3Cl
أ) CH3CH2OH
كد  .....أضاعَ العمرَ في طلبِ المُحالِ
من رام العال بغير ٍّ
انتهت األسئلة
أمنياتي لكم بالتوفيق
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