
 

 

 س   د

 بسم الله الرحمن الرحيم

 

 المملكة األردنية الهاشمية

                                   وزارة التربية والتعليم 
 إدارة االمتحانات واالختبارات

 قسم االمتحانات العامة 
 / الفصل األول  0202شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام التجريبي لمتحان اال

 0:22مدة االمتحان:                                                            كيمياء                            المبحث: ال   

 التاريخ:     /     /               اليوم                                          الفرع: العلمي                               

 ( .  3 ( علماً بأن عدد الصفحات ) 3 عن األسئلة اآلتية جميعها وعددها )مالحظة: أجب 
 

 (ةعالم64 السؤال األول:)
مول/لتر(، ومعلومات عنها، ادرسه، ثم 2.0يبين الجدول المجاور محاليل لحموض وقواعد ضعيفة متساوية التركيز ) أ(

 ة(عالم06 )                               (2.0=  5، لــو 2.3=  0، لـــو 2.6 = 4) لـــو أجب عن األسئلة اآلتية: 
 ما صيغة الحمض األقوى؟ (0
  ؟pHما صيغة القاعدة التي لحمضها المرافق أعلى  (0
 ما صيغة الحمض المرافق للقاعدة األضعف؟  (3
فيه  O3H+( يكون تركيز HCOOHأم  HCNأي المحلولين ) (4

 أعلى؟
ثم حدد األزواج  HHCOOمع  NH 3اكتب معادلة تفاعل  (5

 المترافقة من الحمض والقاعدة في هذا التفاعل؟
 ( مول/لتر؟2.0تركيزه ) 3NHلمحلول  pHاحسب قيمة  (6
 : تبين سلوكاكتب معادلة  (0

-أ( 
3HCO  كحمض معN5H5C  
-ب( 

3HCO  كقاعدة معHCN   

 وفق مفهوم أرهينيوس؟ HCOOHفسر السلوك الحمضي لـ  (8
 ؟ ) يقل أم يزداد(.HCNإلى محلول حمض  KCNعند إضافة بلورات من ملح  OH]-[ماذا يحدث لــ  (9

 . 3CO2Hلمحلول الحمض  aKاحسب قيمة  (02
 

  .wK  =0×02-04( مول/لتر، علماً أن 2.220تركيزه ) NaOHلمحلول القاعدة  pHب( أحسب قيمة        
 عالمات( 4)                                                                                                                                 

 عالمات(6 ج( اكتب المفهوم العلمي الدال على كل عبارة من العبارات اآلتية:                                               )       
 مواد تسلك سلوكاً حمضياً في بعض التفاعالت وتسلك سلوكاً قاعدياً في تفاعالت أخرى.( 0           
 ( مادة أيونية تنتج من تفاعل الحمض مع القاعدة.0           
 ( أيون ينتج من تأين مادتين مختلفتين في محلول واحد. 3           

       

، فإذا مجهول التركيز 2NaNOمول/لتر، والملح )20.2تركيزه ) 2HNOلتر مكون من الحمض  2.5د( محلول حجمه        

 عالمات(02، أجب عما يلي:                                                    ) 4-02×4للحمض =  aKعلمت أن قيمة 

 ( ما صيغة األيون المشترك؟0          

 ( 2.0=  5؟ )لـــو  pH  =6.3المضافة للمحلول لتصبح قيمة  2NaNO( ما عدد موالت 0          

 )حمضي ، قاعدي ، متعادل(؟ 2NaNO( ما طبيعة تأثير الملح 3          

 يتبع الصفحة الثانية.... 

 المعلومات المحلول

HCN aK ≈6×02-02 

3CO2H ]-3HCO[  =0×02-4 

3NH bK ≈ 0×02-5 

HCOOH pH ≈ 0.4 

N5H5C ]-[OH ≈ 4×02-5 



 

 

 عالمة(: 83السؤال الثاني: )

 عالمة(  04)                                                                         :أجب عما يليهثم ، التفاعل اآلتي  ادرسأ(  

+2Mn+    2CO                -
4OMn  +  4O2C2H 

 وازن المعادلة بطريقة نصف التفاعل في وسط قاعدي؟ -0    

 ؟ 4O2C2H  ما عدد تأكسد الكربون في -0   

 اكتب صيغة العامل المختزل. -3   

 حدد الذرة التي اختزلت في التفاعل. -4   

 

 ، ادرسه جيداً،لبعض الخاليا الغلفانية وجهود االختزال المعياري لها تفاعالت ب( يبين الجدول المجاور 
 ( عالمة 04)                                                                                                ثم أجب عما يليه:      

    

 

 

 

 

 

 

 

 عامل مؤكسد. أقوى( حدد 0    

 ( حدد الفلزين اللذين يكونان خلية غلفانية لها أعلى فرق جهد.0    

 (: Ag  ،Zn( إذا تكونت خلية غلفانية من قطبي )3    

 وإشارته.  هبطحدد الم -أ         

 للخلية.  oEما قيمة  -ب        

 .كلي للخليةال التفاعلمعادلة اكتب  -ج        

 المخفف. HClمع غاز الهيدروجين عند تفاعله ( يطلق  Niأم  Cu ين )( أي الفلز4             

 (.  Mg  ،Cu)  ( حدد حركة اإللكترونات في الخلية الغلفانية المكونة من قطبي5             

 (.Ag) الفضةمن  في وعاء 3Cu(NO(2لخارصين محلول من نترات ا حفظ ( هل يمكن6             

 . Ni ال يختزلو Cu يختزل( حدد األيون الذي 0             

 (.2H  ،Znعبر القنطرة الملحية في خلية غلفانية قطباها ) لموجبة( حدد أتجاه حركة األيونات ا8             

 (.  Zn  ،Ni( أي القطبين تزداد كتلته في الخلية الغلفانية المكونة من قطبي ) 9             

 (.   Mg ،Zn (في خلية مكونة من قطبي  Mg+2( ماذا يحدث لتركيز 02             

 يتبع الصفحة الثالثة....  

oE التفاعالت فولت 

2.34 +  Cu  +2H                2+  H  2+Cu 

2.46 +  2Ag  2+Cu                +Cu  +  2Ag 

0.23 2+Ag  +  Ni2 +  Ni                 +2Ag 

2.53 +  Ni  2+Zn                2+Zn  +   Ni 

0.60 +  Zn  2++  Mg                Mg  2+Zn 



 

 

 (:ةعالم60 :)ثالثالسؤال ال

 ( عالمة  00)                                            أ( انقل إلى ورقة إجابتك رقم الفقرة و رمز اإلجابة الصحيحة لها:  

 :  فقطأي المواد اآلتية يسلك كحمض لويس  (0

 2HNOد(    Co+2ج(   HClب(   3NHأ( 

 أي األمالح اآلتية يعتبر ذوبانها في الماء تميهً:  (0

  Cl4NHد(   LiBrج(   3NaNOب(    KClأ( 

 عند إذابتها في الماء:  H+( مادة تزيد من تركيز 3

 د( حمض أرهينيوس أرهينيوسج( قاعدة  ب( حمض لويس لوري-أ( حمض برونستد

 ( أي اآلتية لم يستطع أرهينيوس تفسير سلوكها الحمضي أو القاعدي:4

  COOH3CHد(    LiOHج(    HCOONaب(   HFأ(    

 ( التأكسد عملية يحدث فيها: 5

 ةنقص في الشحنة الموجبد(  ج( كسب لإللكترونات عدد التأكسد     ب( نقص في أ( زيادة في عدد التأكسد   

 يساوي: BrO-في المركب  Br( عدد تأكسد ذرة  6

  0-د(        ج( صفر                   0ب( +            0-أ(    

 

 عالمات( 4أجب عن األسئلة اآلتية:                                                                                         ) ب(

 ( ما المقصود بحمض لويس؟ 0    

 ( حدد قاعدة لويس في التفاعل اآلتي:0    

-3]6[Fe(CN)               -+  6CN  +3Fe 

 

 

  ﴾انتهت األسئلة  ﴿                                               

      

                                           

 
 

 

 

 

 

 Chemistry Teacher: Ala'a Badarneh                                                    Tel: 0787305931 


