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  بسم اهلل الرحمن الرحيم
وزارةالتربية والتعليم/ المملكة األردنية الهاشمية   

9102امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام   
 أسئلة مقترحة

 س      د                                     (جديد)نظام الدورة الواحدة                                               

  2     00: مدة االمتحان                           (2)نموذج                                       الكيمياء         : لمبحث ا

:اليوم والتاريخ                                                     العلمي والزراعي واالقتصاد المنزلي: الفرع   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  (عالمة  00)  السؤال األول

 لوري-عّرف قاعدة برونستد  ( أ

 . كقاعدة  N2H4فسير سلوك لم يستطع أرهينيوس ت :علل  ( ب

 .في الماء  N2H5Brعند إذابة الملح  PHقيمة  وضح باستخدام المعادالت كيف تقل(  ج   

 لمحلول  pHهل تتوقع أن تكون قيمة (  د    

HClO       10×1تركيزه
-2 

 ؟ ولماذا ؟ 2لتر أكبر أم أقل أم تساوي /مول

 

 :ثم أجب عما يليه  لتر/مول 0,1محاليل األحماض تركيز كل منها لذي يبين عددًا من ادرس الجدول اآلتي ا( هـ  

 .أي األحماض في الجدول هو األقوى ؟  (1

Cأيهما أضعف كقاعدة   (2
-

Dأم    
-

 ؟ 

 ؟ Ka أقلأي األحماض له  (3

 ( .0,3=2لو)    HB الحمضلمحلول  pHاحسب  (0

  HCلمحلول الحمض  Kaاحسب  (5

إلى  NaBعند إضافة الملح  pHماذا تتوقع أن يحدث لقيمة  (6

 (تزداد      تقل      تبقى ثابتة .   )  HBمحلول الحمض 

 أكمل التفاعل اآلتي ثم حدد األزواج المترافقة ( 7

HB  +  D
-
                   ……..…..  +  ………….          

   

 لتر لينتج محلواًل /مول 0,0تركيزه  N2H4مل من محلول 000يجب إضافتها إلى  N2H5Clكم غرامًا من ( و   

 علمًا أن  8,02له تساوي  pHقيمة        

       (Kb  10×1,3للحمض تساوي
-6

 ( 0,58=  3,8لو       مول/غم 66تساوي  N2H5Cl  الكتلة المولية للملح  , 
 

 (عالمة   35)   السؤال الثاني  

 .د واالختزال الذاتي التأكس: عّرف ( أ

 وازن التفاعل اآلتي بطريقة نصف التفاعل في وسط قاعدي( ب

   CN
-
 + MnO4

-                         
CNO

-
 + MnO2 

 

 بنصف تفاعل موزون في وسط حمضي مّثل التحول اآلتي ( ج

  H2C2O4             CO2  

  H2 + Cl2عادلة حسب الم HClإلنتاج  Cl2مع  H2يعتبر تفاعل : علل ( د
                   

2
 
HCl      

 .ت التأكسد واالختزال مثااًل على تفاعال            

 

 

 ,...يتبع الصفحة الثانية 

OH [ الحمض الرقم
-

 [ 

1 HB 5×10
-6

 

2 HC 2×10
-8

 

3 HD 10×10
-8

 

األستاذ 

مد الشيخمح  

 أكاديمية خبراء اإلمتياز الثقافية

 منصة األوائل التعليمية
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 ادرس المعلومات الواردة في الجدول ثم أجب عن األسئلة , الجدول المجاور يمثل خاليا غلفانية لعدد من الفلزات ( هـ
 

 (2)حدد المهبط في الخلية رقم  (1

 حدد اتجاه حركة اإللكترونات عبر األسالك (2

 ( 3)في الخلية رقم 

 ( .0)تقل كتلته في الخلية رقم  أي األقطاب (3

 احسب جهد الخلية الغلفانية المكونة من  (0

 . H2و  Cdقطبي 

 في وعاء  HClهل يمكن حفظ محلول ( 5     

 ؟  Mnمصنوع من المنغنيز 

 هل يمكن تحريك محلول كبريتات النحاس ( 6     

 ؟ Pbبملعقة  مصنوعة من الرصاص          

Kحدد اتجاه حركة أيونات  (7
+

 ( .5)ي القنطرة الملحية في الخلية رقم ف 
 

 (عالمة   30)   السؤال الثالث  

 عّرف السرعة اللحظية ( أ

          والذي يحدث عند درجة حرارة معينة وجد أنه عند     2A + B + 2C             Dفي التفاعل االفتراضي ( ب 

 وعند ُمضاعفة كل من , مرات  6سرعة التفاعل  ثالث مرات مع ثبوت باقي العوامل تتضاعف ] A [ُمضاعفة       

      ] A [  و] B [  مرتين مع بقاءC (0)فإذا علمت أن الرتبة الكلية تساوي ,مرات  8بت تتضاعف سرعة التفاعل ثا  

 :فأجب عن اآلتي        

 Kت ما هي وحدة الثاب(  A   B  C                2ما رتبة التفاعل بالنسبة للمواد ( 1     

10×2= إذا كانت سرعة التفاعل  (3
-5

 , لتر /مول A [ =] B [ =] C [ = 0,1 [ث  عندما .لتر/مول 

 .  Kالثابت    احسب قيمة     
 

 ما هي شروط حدوث التصادم الفّعال ( ج 

 

37يحترق السكر داخل الجسم على درجة حرارة : علل ( د  
◦

  .ارجه س بينما يحتاج درجة حرارة أكبر بكثير ليحترق خ

 

 أدرسه ثم أجب عما يليه   A + B            C + Dالشكل المجاور يمثل منحنى تغير طاقة الوضع للتفاعل ( هـ 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,....يتبع الصفحة الثالثة   

رقم 

 الخلية
 األقطاب

مؤشر حركة  اتجاه

 الفولتميتر في الخلية

E 

 (فولت)

1 

2 

3 

0 

5 

 Mn/Cd  

Sn  /Cr 

Ni  /Co 

Pb  /Cu 

Mn/H2 

   Cd نحو

  Sn  نحو

 Ni نحو 

  Cuنحو 

  H2 نحو

0,78 

0,56 

0,05 

0,07 

1,18 
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 (عالمة   35)   السؤال الرابع

 عّرف التصّبن ( أ 

 

3 ال يمكن أكسدة الكحول الثالثي: علل  (ب
◦

   

 

   PCCا االسم العلمي لـ م( ج

 

Hوعند إضافة الماء بوجود,  Bينتج المركب  KOHتسخينه مع  عندذّرات كربون  3يتكون من  Aمركب عضوي ( د   
+
 

 .الذي ال يتأكسد مع محلول تولنز  Dالمركب  إلنتاج PCCالذي يتأكسد مع  Cينتج المركب  Bعلى المركب       

 ؟   A    B    C    Dما الصيغة البنائية لكل من  

 

 وأية مواد غير عضوية مناسبة حّضر  CH3Clوكلورو ميثان   ≡ CH  CHباستخدام االيثاين( هـ

 

 

 أدرسه ثم أجب عما يليه من أسئلة  8 -1الجدول اآلتي يمثل عددًا من المركبات العضوية مرقمة من ( و   

    

 . HClمع  0ينتج من تفاعل المركب رقم ما صيغة المركب الذي  -1        

 5يتفاعل بالهلجنة إلنتاج المركب رقم ما صيغة المركب الذي  -2        

 .بوسط حمضي  K2Cr2O7مع  2ينتج عندما يتفاعل المركب رقم ما صيغة المركب الذي  -3        

 .يتفاعل مع محلول تولنز لُيكون مرآة فّضية ما صيغة المركب الذي  -0        

 CH3COONaيطبق عليه تفاعل التصّبن النتاج ايثانوات الصوديوم ما صيغة المركب الذي  -5        

 .أولي ينتج كحول  HClعندما ُيضاف إليه مركب غرينيارد ثم ما صيغة المركب الذي  -6        

 .وحرارة ينتج ألكين   KOHعندما يتفاعل مع ما صيغة المركب الذي  -7

 0إلنتاج المركب رقم  H2SO4يتفاعل بالتسخين مع ما صيغة المركب الذي  -8

  3إلى المركب رقم  0ما نوع التفاعل الذي يحّول المركب رقم  -6

 .ستخدام معادالت دون ا 5والمركب رقم  2كيف نميز مخبريّا بين المركب رقم  -10

             
 

 

 

 ,...يتبع الصفحة الرابعة 

1 ) 

HCHO 

 

2)  

CH3CH2OH 

 

3)  

CH3CH3 

0 )  

CH2= CH2 

 

5 )  

CH3CH2Cl 

6 )  

CH3COOCH3 

7)  

CH3COOH 

 

8 )  

CH3CHBr-CH3 
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 (عالمة  60) السؤال الخامس 

 انقل إلى دفتر إجابتك اإلجابة الصحيحة , لكل سؤال من اآلتية أربعة بدائل واحدة فقط منها صحيحة 

 أي من اآلتية ال تعد مادة مترددة -1

HCO3( أ    
-

HS( ب                       
-

HCOO( ج                         
-

HSO3( د                          
-

 

 أحد األمالح اآلتية ال يتمية عند إذابته في الماء -2

 NaBr( د                       HCOONa( ج                          NH4Cl( ب                       KF( أ    

[Zn(H2O)4]المعقد  عدد الروابط التناسقية في المركب -3
+2

 يساوي 

 8( د                              6( ج                             0( ب                          2( أ    

  HOClإلى محلول الحمض  NaOClعند إضافة الملح  -0

OH [يقل ( أ    
-

H3O [يزداد ( ب               ] 
+

ال شيء مما ذكر( د                pHد يزدا( ج                   ] 
 

 هو  KClO5في المركب  Clعدد تأكسد الكلور  -5

 5-( د                              1( +ج                              6( +ب                            1-( أ    

 التحول الذي يحتاج عامل مختزل من التحوالت اآلتية هو  -6

Fe( ب      N2          NO2(  أ    
+2

          Fe
+3          

 N2O4         NO( د        H2O2          O2( ج

 فإن مقدار التغير في عدد تأكسد الكبريت S8بواسطة النترات إلنتاج الكبريت النقي  H2Sيتأكسد كبريتيد الهيدروجين  -7

 7( د                                5( ج                              0( ب                            2( أ    

 هي العبارة الصحيحة فيما يتعلق بالقنطرة الملحية  -8

 تحتوي على محلول مشبع من ملح متعادل ( تحتوي على محلول مركز من حمض قوي          ب( أ    

 .عدة قوية اتحتوي على محلول مركز من ق (تحتوي على محلول مشبع من ملح حمضي          د( ج   

 أحد العوامل اآلتية يؤثر على طاقة التنشيط للتفاعل  -6

 زيادة مساحة السطح ( ب معًا                د+أ( العامل المساعد            ج( درجة الحرارة             ب( أ    

] K ] A= تفاعل افتراضي قانون سرعته هو س -10
2

 ] B [
1

 العبارة الصحيحة فيما يتعلق به هي  فإن 

هي لتر Kوحدة ( ب                      الثانيةمن الرتبة  Aالمادة ( أ    
2

مول/
2

      ث.

  مرات 0ثابت تتضاعف سرعة التفاعل  ] B [مرتين مع بقاء  ] A [عند مضاعفة ( ج   

 جميع ما ذكر صحيح ( د    

 النص السابق هو تعريف ((  عند الزمن صفر واد المتفاعلةهي سرعة التفاعل لحظة خلط الم))  -11

 ال شيء مما ذكر   ( قانون السرعة            د( السرعة االبتدائية             ج( السرعة اللحظية           ب( أ    

 مثااًل على عملية   CH2=CH2 + H2/Ni          CH3CH3    يعتبر التفاعل -12

 جميع ما ذكر( د                  اإلختزال   ( ج                     اإلضافة   ( ب                     الهدرجة( أ    

 الدليل على حدوث تفاعل بين محلول تولنز واأللدهيد هو  -13

 ناختفاء لو( د           تكون مرآة فضية   ( ج                CO2تصاعد ( ب               H2تصاعد ( أ    

 في وسط حمضي هو  K2Cr2O7باستخدام  CH3CH2OHالمركب الناتج عن أكسدة اإليثانول  -10

 CH3OCH3( د              CH3COONa( ج           CH3COOH( ب               CH3CHO( أ    

 واحدة من اآلتية تستخدم في صناعة المبيدات الحشرية  -15

 الكيتون ( د                 هاليد األلكيل   ( اإلستر                       ج( ب                     الكحول ( أ    

 

 

 أضاع العمر في طلب الُمحاِل..... من رام العال بغير كدٍّ 

 

 انتهت األسئلة 

 منياتي لكم بالتوفيق أ

 6255878870األستاذ محمد الشيخ 
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