إهتحبى هقترح ملبحث الكيويبء لؼبم 9102
الفرع الؼلوي و الزراػي واالقتصبد املزنيل (هسبر اجلبهؼبت )
إػداد املؼلن أمحد املراوًة 0788122568
هالحظة  :أجب ػي مجيغ األسئلة و ػددهب ( )4ػلو ًب أى ػدد الصفحبت (. )4
( 25عالمة )
أ) أدرس الجدول المجاور الذي ٌتضمن عدد من محالٌل الحموض والقواعد الضعٌفة المتساوٌة فً التركٌز
( 72عالمة )
( ,0,0مول  /لٌتر )  ،ثم أجب عن األسئلة التالٌة :
01( علما ً أن لو  ، ,00 = 7لو ) 0, × 0 =KW ، ,02 = 2
 -0ما صٌغة أقوى حمض
المعلومات
المحلول
2 -7ما صٌغة أضعف حمض مرافق
0, × 3 = Ka
C6H5COOH
1 -0أي القواعد لها أقل قٌمة  NH3 (Kbأم ) N2H4
0, × 0 = Ka
HCN
 -1أكتب معادلة تفاعل الحمض  C6H5COOHمع الماء
202 = PH
HOCN
وحدد األزواج المترافقة
] 1-0, × 2 =[OH-مول/لٌتر
NH3
 -2ما صٌغة القاعدة المرافقة للحمض HOCN
] 0-0, × 0 =[OH-مول/لٌتر
N2H4
 -3إحسب قٌمة  Kbللقاعدة N2H4
 -2إحسب  PHلمحلول القاعدة  NaOHالذي تركٌزه =  ,0,7مول  /لٌتر
ب) محلول مكون من الحمض  ( HYتركٌزه =  ,0,0مول/لٌتر ) والملح  ( NaYتركٌزه =  ,0,1مول/لٌتر )
( 07عالمة )
وقٌمة  PHله تساوي ( : ) 1
 -0ما صٌغة األٌون المشترك
 -7إحسب قٌمة  Kaللحمض HY
 -0ما طبٌعة تأثٌر الملح ( NaYحمضً أم قاعدي أم متعادل)
ج) أجب عما ٌلً :
 -0وضح المقصود بـ(:حمض لوٌس )
 -7لم ٌستطع أرهٌنٌوس تفسٌر السلوك القاعدي لـ ، NH3 :فسر ذلك؟
 -0أي مما ٌلً مادة أمفوتٌرٌة ( ) HF , HPO4-2 , NH4+
 -1فسر بالمعادالت السلوك الحمضً للملح  NH4Cl؟
د) إختر اإلجابة الصحٌحة فٌما ٌلً :
 )0واحد من األمالح التالٌة غٌر قادر على التمٌه :
جNaNO2 -
بNaNO3 -
أKF -
 )7أي المواد التالٌة تزٌد من ] [H3O+عند ذوبانها فً الماء :
جHBr -
بLiOH -
أCH3NH2 -

( 00عالمة )

( 3عالمات )
دNaCN -
دKOH -

أ) أدرس المعادلة التالٌة ثم أجب عما ٌلٌها من أسئلة :
+3
MnO4 + Bi
 -0وازن المعادلة بطرٌقة نصف التفاعل فً وسط حمضً
 -7حدد العامل المختزل
 -0ما عدد تأكسد  Biفً BiO3
 -1ما عدد موالت اإللكترونات المفقودة أو المكتسبة فً التفاعل الكلً

(  27عالمة )
(  01عالمة )
+2

-

Mn

+ BiO3

ب) ٌبٌن الجدول اآلتً جهود اإلختزال المعٌارٌة لعدد من أنصاف التفاعالت ،أدرسه جٌداً
ثم أجب عن األسئلة التً تلٌه:
-0
-7
-0
-1
-2
-3
-2
-5
-1

حدد أقوى عامل مؤكسد
حدد عنصرٌن لعمل خلٌة جلفانٌة لها أعلى فرق جهد
إختر عنصر قادر على تحرٌر غاز  H2من محالٌله
حدد مادة تستطٌع أكسدة  Bوال تستطٌع أكسدة E
حدد القطب الذي تزداد كتلته فً الخلٌة المكونة من)(A / L
أحسب جهد الخلٌة المكونة من )(A /B
أكتب التفاعل الذي ٌحدث عند المصعد فً الخلٌة المكونة من
)(B / E
هل ٌمكن حفظ خاتم من  Lفً أحد محالٌل E
أي مما ٌلً ٌذوب فً محلول ( Y , A , L) HCl

(  72عالمة )

 Eoفولت نصف تفاعل اإلختزال
,001+
A+2 + 2eA
0005B+2 + 2e
B
,0,1E+3 + 3eE
,023Y+2 + 2eY
,05,+
L+ + e
L

(  3عالمات )

ج) إختر اإلجابة الصحٌحة فٌما ٌلً :
 )0أي مما ٌلً صحٌح فٌما ٌتعلق بالخالٌا الجلفانٌة :
ب .شحنة المهبط سالبة

أ.جهدها سالب

جٌ .حدث التأكسد عند المهبط

د .تلقائٌة الحدوث

 )7أي التفاعالت التالٌة تمثل تفاعل تأكسد و إختزال ذاتً :
-

-

أBrO +Br + H2O .
جCr+3 + 7H2O .

-

Br2 + 2OH
Cr2O7-2

S + F2
بSO4-2 + F- .
CrO4-2 +BrدBrO- + Cr2O3 .

(  2,عالمة )
( 7,عالمة )

 A + Bعند درجة حرارة معٌنة .

أ) ٌبٌن الجدول اآلتً بٌانات التفاعل اإلفتراضً C
أدرسه جٌداً ثم أجب عما ٌلً:
رقم
][B
][A
 -0ما رتبة A
التجربة مول /لٌتر مول /لٌتر
 -7ما رتبة B
 -0أكتب قانون سرعة التفاعل
,07
,00
0
 -1إحسب قٌمة  Kوحدد وحدته
,01
,00
7
 -2أحسب سرعة التفاعل عندما ٌكون
,07
,07
0
] ,0,0 = [B]=[Aمول/لٌتر
 -3كم مرة تتضاعف سرعة التفاعل عندما ٌزداد تركٌز  Aثالث مرات مع ثبات تركٌز B

ب) ٌبٌن الشكل المجاور طاقة الوضع بالكٌلوجول/مول ألحد التفاعالت  ،أدرسه جٌدا ثم أجب عما ٌلً:
 -0جد قٌمة المحتوي الحراري للتفاعل متضمنا ً اإلشارة
 -7جد قٌمة طاقة التنشٌط للتفاعل األمامً بدون استخدام عامل مساعد
 -0جد قٌمة طاقة التنشٌط للتفاعل العكسً بدون استخدام عامل مساعد
 -1جد قٌمة طاقة التنشٌط للتفاعل األمامً بوجود عامل مساعد
 -2جد قٌمة طاقة التنشٌط للتفاعل العكسً بوجود عامل مساعد
 -3ما مقدار اإلنخفاض فً طاقة التنشٌط نتٌجة استخدام العامل المساعد
 -2هل التفاعل ماص أم طارد للحرارة
 -5أٌهما أسرع التفاعل األمامً أم العكسً
 -1ماذا ٌمثل الرمز (ل) فً المنحنى

السرعة
(مول/لٌتر.ث)
1-

0, × 0
0, × 0
10, × 1
1-

( 05عالمة )

(  3عالمات )
ج) فسر كل مما ٌلً :
0
ٌ -0حترق السكر فً أجسامنا عند درجة حرارة  02س  ،بٌنما ٌحتاج حرقه فً المختبر الى درجة حرارة أعلى
 -0مساحٌق المواد الصلبة تتفاعل بسرعة أكبر من بلوراتها
د) إختر رمز اإلجابة الصحٌحة فٌما ٌلً:
 -0عند إستخدام العامل المساعد فإنه :
أ -تزداد طاقة التنشٌط ب -تقل سرعة التفاعل
 – 7خفض درجة حرارة التفاعل تعمل على :
أ -زٌادة عدد التصادمات بٌن المتفاعالت
ج -خفض الطاقة الحركٌة للمتفاعالت

(  3عالمات )
جٌ -قل عدد التصادمات الفعالة

دٌ -قل زمن حدوث التفاعل

ب -زٌادة سرعة التفاعل
د -زٌادة قٌمة ثابت السرعة للتفاعل

(  1,عالمة )
(  0,عالمات )

أ) أكمل المعادالت التالٌة بكتابة الناتج العضوي فقط :
تسخٌن

………………………………………………………………+
……………………………………+ H2
………………………………………
…………………………………

CH3
1) CH3COOCH-CH3 + NaOH
2) CH3CH2CH2OH + Na
3) CH3CH=CH2 + HF

تسخٌن

……………………………….

4) CH3CH Cl CH3 + KOH
K2Cr2O7

5) CH3CH2CH2OH

+

H

ب) Aهو مركب عضوي كحولً ٌتكون من ثالث ذرات كربون ٌ ،تأكسد لٌعطً المركب B
الذي ٌنتمً لعائلة ال توجد بصورة أقل من ثالث ذرات كربون  ،وعند تفاعل المركب B
مع  CH3MgClبوجود  HClنتج المركب  ، Dوعند تسخٌن المركب  Dبوجود  H2SO4الساخن
نتج المركب  ، Mأكتب الصٌغة البنائٌة للمركبات ) ( A , B , D , M

( 5عالمات )

ج) ٌستخدم محلول تولٌنز للكشف عن : CH3CHO
 -0أكتب معادالت كٌمٌائٌة تبٌن التفاعل الحادث
 -7ما نوع هذا التفاعل
 -0مم ٌتكون محلول تولٌنز
 -1ما عدد روابط فً المركب CH3CHO

( 5عالمات )

د) مستخدما ً المركبات  CH3CH3 ، CH4 :وأٌة مواد غٌر عضوٌة تحتاجها  ،أكتب معادالت كٌمٌائٌة ( 01عالمة )
لتحضٌر المركب CH3CH2COOH

إنتهت األسئلة
إعداد األستاذ  :أحمد المراونة
0788122568

