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 ادةور  ادتكميعيه \ 2022-2021ةراسي متحا  هااة  ادةراسة ادااووية اداامة دعاا  ادال 1 مقترح 

 س2:00ادمبحث:  ادكيمياء                                                                               مة  االمتحا : 

 2020 \00 \00ادتاريخ:                                                                    2003اعمي جيل ادفرع:  اد

 جميااا اختيار م  متاةة: 50وعةة ادفقرات  6وعةة ادصفحات    6ععما ا  عةة االسئعة  اجب ع  جميع االسئعة

ادضايفة تركيزها االفتراضية ادحموض وادقواعة  محاديل عةة م : اةرس ادجةول ادتادي ادذي يتضم  ادسؤال االول

  ( 3,0=  2) دو   دتر ا  اجب عما يعيه م  اسئعة : \مول  1متساوي 

 ادحمض ادمرافق االضاف هو : -1

AH -أ
+

CH -ج       HA -ب       
+

DH -ة       
+

 

 أقل ادمحاديل في ادرق  ادايةروجيوي : -2

 HY -ة        HX -ج          C -ب        HZ -أ

 هو : 3يساوي  PHادمحعول ادذي ده  -3

  HY -ة           D -ج        HZ -ب       HX -أ

 ادترتيب ادصحيح دقو  ادقاعة  ادمرافقة دالحماض في ادجةول هو : -4

Z- <Y -أ
-

 <X
-

X- <Y -ب     
-

 <Z
-

Y- <Z -ج           
-

 <X
-

Y- <X -ة          
-  

 <Z
- 

  

 دعحصول ععى تأاير االيو  ادمهترك هو : HYادمعح ادمواسب اضافته دمحعول  -5

 AHCl -ة                       KY -ج                       KZ -ب              KCl -أ

Hادمفاو  ادخاص بادحموض وادقواعة ادذي د  يوضح كيفية ارتباط  -6
+

CHفي ادحمض ادمرافق  Cمع  
+

 هو : 

 ب و ج ماا .  -مفاو  برووستة ودوري     ة -مفو  ارهيووس      ج -دويس     ب مفاو  -أ

 عالمة ( 48)  : أختر االجابة ادصحيحة فيما يعي : ادسؤال ادااوي

HSO3تسعك ادماة   -7
-

 سعوكا قاعةيا أما  : 

 CH3NH2 -ة                        NH3 -ج                          HNO2 -ب                  N2H4 -أ

=  NaOHهو ) ادكتعه ادموديه ل  PH  =11ادى دتر م  ادماء دعحصول ععى ادالز  اضافتاا  NaOHعةة غرامات  -8

10 × 4 -غ       ة 04,0 -غ               ج 4,0 -غ             ب 4 -( :       أ  مول \غ  40
-3

 غ . 

OH ] ادماة 
-

 دتر \مول  [

A 1 × 10 
-4

 

C 1 × 10 
-5

 

D 1 × 10 
-3

 

HX 1 × 10 
-11

 

HY 1 × 10 
-9

 

HZ 2 × 10 
-9

 

 ق

 ي

 س

 ز س ي ق



10× 1هو  HCNدعحمض  Kaو قيمة متساويا  في ادتركيز  NaCN وادمعح HCNمحعول مكو  م  ادحمض  -9
-5

 

 االبتةائي هو :  [ HCN ]فا  قيمة  2باة اضافة ادمعح ادى ادحمض هو  PHوكا  مقةار ادتغير في 

10×1 -أ
-4

10×1 -ب       دتر\مول 
-3

10×1 -ج    دتر        \مول 
-2

10×1 -ة     دتر       \مول   
-1

 دتر\مول

 ادطبياة ادقاعةية هو محعول فيه :ادمحعول ذو  -10

OH] -أ
-

]  =7×10
-7

OH] -ب    
-

]  =1 ×10
-9

H3O] -ج    
+-

]  =1 ×10
-3

H3O] -ة    
+-

]  =1,0 ×10
-6

 

Kb =1×10ده  C6H5NH2محعول  -11
-5

10×8وعةة موالته  
-2

دتر فا  ادرق   2دتر في محعول حجمه  \مول  

 5,11 -ة            5,10 -ج            8,10 -ب               11 -( : أ 7,0= 5ادايةروجيوي ده )دو

 احةى االزواج االتيه زوج مترافق : -12

HCOOH  ,HCOO) -(       ب N2H4  ,N2H5) -أ
-

OH) -(          ج 
-

  ,H3O
+

HS) -(     ة
-

  ,H3S )   

 وجح ارهيووس في تفسير ادسعوك ادحمضي دعماة  : -13

 NH4Br -ة              +C5H5NH -ج                           H2SO4 -ب                             Ni+2 -أ

 :ادجةول ادتادي يمال مجموعة م  اداوامل ادمؤكسة  اةرسه ا  اجب عما يعيه م  اسئعة :  ادسؤال اداادث

اداامل 
 ادمؤكسة

K
+

 Cd
+2

 Br2 Ag
+

 Ni
+2

 Cr
+3

 O2 Mg
+2

 

E̊ -92,2 -40,0 09,1 80,0 -23,0 -73,0 23,1 -37,2 
 : تكويوه بي  ادفعزات يكو  بي يمك  غعفاوية اععى جاة خعية  -14

  Agو  K -ة                  O2و  K -ج                 Agو  Mg -ب                  Br2و  K -أ

 هو : HNO3عوة غمسه في محعول  H2ادفعز ادذي ال يحرر غاز  -15

 K -ة                            Ag -ج                            Cr -ب                    Br2 -أ

 :مصووع م  في وعاء  Cd يمك  حفظ امالح ادكاةميو   -16

  Ni -ة                            Cr -ج                            K -ب                     Mg -أ

Hادقطب ادذي اذا وضع اما  قطب ادايةروجي  ادماياري فاوه يزية م  تركيز ايو   -17
+

 هو : 

  Cr -ة                           K -ج                             Cd -ب                  Ag -أ

 : االيووات ادتادية م  محاديعاا أحة ترسيب Crال يستطيع  -18

Ni -أ
+2

Ag -ب                
+

K -ج                          
+

Cd -ة                      
+2

 

 ال يحةث تعقائيا : ةادتادي تادتفاعالاحةى  -19

Ni  +2Ag  -أ
+

        2Ag  +  Ni
+2

O2 + 4H -ب                 
+ 

+2 Mg       2H2O  + 2Mg
+2

   

2H  -ج
+
  +  Cd         H2     +   Cd

+2
Cd -ة              

 
  +   Ni

+2
         Ni

+2
   +  Cd 



6e-        2Cr  2Cr   +دوصف ادتفاعل :  E̊قيمة جاة االختزال ادماياري  -20
+3

 هو : 

 16,2-  -ة                     73,0-  -ج                     16,2 -ب            73,0 -أ

 ادى قطب : Niقطب تتحرك االدكترووات في ادةار  ادخارجية م   -21

 Ag -ة                     Cd -ج                           Mg -ب                K -أ

  أختر االجابة ادصحيحة فيما يعي :م  خالل ةراستك دوحة  ادتاكسة واالختزال : ادسؤال ادرابع

Cr2Onفي االيو   Cr + =6اذا كا  عةة تأكسة  -22
-2

 تساوي :  nفا  قيمة  

 7 -ة                            6 -ج                          5  -ب                         4 -أ

 هو : LiAlH4عةة تأكسة ادايةروجي  في ادمركب  -23

 4- -ة                            1- -ج                        4+ -ب                      1+ -أ

 يحتاج ادتحول ادتادي ادى عامل عامل مؤكسة : -24

 NO2        N2O4 -ة             NO        N2 -ج         N2O4         NO -ب       N2        2NO2 -أ

CrO2ادموزو  دعمااةدة  تفاعل االختزالوصف  -25
-
     +    HO2

-
   OH-        CrO4

-2
     +   OH

-
 هو : 

2H + -أ
+
   +  2e-            OH

-
    +     H2O  HO2

-
6H +  -ب     

+
   +  2e-         2OH    +    2H2O  2HO2

-
      

CrO4 -ج
-
  +  2H2O      CrO4

-
  +   4H

+
  +  4e-      ة- HO2

-
    + H2O      OH

-
   +  2H

+
   +  2e-      

 ادتادية كاامل مؤكسة فقط :تسعك ادماة   -26

Br -ب                      CH4 -أ
-

          KMnO4 -ة                        Fe -ج                      

 

 اختر االجابة ادصحيحة فيما يعي: : م  خالل ةراستك دوحة  سرعة ادتفاعل ادكيميائي ادسؤال ادخامس

K [ B]اذا كا  قاوو  سرعة ادتفاعل =  A + B       ABدعتفاعل  -27
2
اربع مرات  Bو  Aفا  مضاعفة تركيز كل م   

 : فا  سرعة ادتفاعل ستتضاعف

 مرتي  -ةمره                 16 -ج                            مرات 8-ب                    مرات 4 -أ

ث ادرتبة ادكعية دتفاعل ما وحة  اابت سرعة ادتفاعل ده -28
-1

 هي : 

 4 -ة                       3 -ج                              2 -ب                   1 -أ

تتضاعف ادسرعة مرتي   Bمرتي  وابات تركيز  Aعوة مضاعفة تركيز          A   +  Bفي ادتفاعل    وواتج  -29

 ععى ادتوادي :  Bو  Aتبة مرات فا  ر 8مرتي  تتضاعف ادسرعة  Bو  Aوعوة مضاعفة تركيز 

 1و  1 -ة                         0و  1 -ج                      1و  2 -ب                  2و  1 -أ



 اضافة اداامل ادمساعة ال تقعل : -30

 ادزم  ادالز  دحةوث ادتفاعل  -ة   عةة ادتصاةمات ادكعية       -جطاقة ادماقة ادموهط       -طاقة ادتوهيط          ب -أ

 :مل ادتادي ادمؤار في سرعة تفاعل االحتراقوفخ اداواء في فر  ادصار أمر يتاعق باداادادحةاة  دجوء -31

 زياة  مساحة سطح ادماة  ادمتفاععه -دمتفاععة     ةتركيز ادمواة ا -ج   اداامل ادمساعة      -ب ةرجة ادحرار        -أ

كيعوجول فا  طاقة ادماقة  60كيعوجول وطاقة ادتوهيط دعتفاعل االمامي  50طاقة ادمواة ادمتفاععة  اذا ععمت ا  -32
 ادموهط :

 110 -ة                             10 -ج                          60 -ب                     80 -أ

كيعوجول  وطاقة ادتوهيط دعتفاعل  40اذا كاوت طاقة ادتوهيط دعتفاعل اداكسي بوجوة اداامل ادمساعة تساوي  -33
كيعوجول فا  مقةار االوخفاض في طاقة ادماقة ادموهط وتيجة استخةا  عامل  70اداكسي بةو  عامل مساعة تساوي 

  140 -ة                      70 -ج               30 -ب                   110 -مساعة هو :  أ

 مخطط ماكسويل بودتزما  يرس  موحوى يربط اداالقه بي  : -34

 ادطاقة ادحركية وعةة ادجزيئات -ةرجة ادحرار  وطاقة ادتوهيط        ج -ادطاقة ادحركية وطاقة ادتوهيط         ب -أ

 عةة ادجزيئات وطاقة ادتوهيط  -ة                                             

فا  ادتصاة  ادفاال  90تساوي  HCl كاوت طاقة ادتوهيط ادالزمة دتفاعلاذا  2HCl           H2  + Cl2دعتفاعل  -35

 فيما يعي هو :

 H          Clواتجاه ادتصاة    85طاقة حركية تساوي  -أ

                                                   H        Cl 

 H        Clواتجاه ادتصاة   95طاقة حركية تساوي  -ب

                                                   Cl        H 

 

 H       Hواتجاه ادتصاة   100طاقة حركية تساوي  -ج

                                                            Cl       Cl 

 

 H        Hواتجاه ادتصاة     89طاقة حركية تساوي  -ة

                                                    Cl       Cl 

كيعوجول فا  طاقة  60اذا كاوت طاقة ادتوهيط دعتفاعل االمامي تساوي   X  +  Y +50KJ         XYدعتفاعل  -36 

 ادتوهيط دعتفاعل اداكسي تساوي :

 20 -ة                     100 -ج                     10 -ب                     110 -أ

 



K [ X ]اذا كا  , ماةل سرعة ادتفاعل =         X (g)في ادتفاعل    واتج  -37
3
واوخفض حج  وعاء ادتفاعل ادى  

 اداعث فا  ماةل سرعة ادتفاعل :

 مره 27يتضاعف  -مرات       ة 9يتضاعف  -يوقص ادى اداعث     ج -مرات        ب 3يتضاعف  -أ

 :  CO2اي ادتفاعالت ادتادية يطعق كمية اكبر م  غاز  -38

 غ في اداواء ادجوي100احتراق وهار  خهب كتعتاا -ب        غ في اداواء ادجوي  100كتعتاا  احتراق قطاة خهب -أ

 غ مارضة الكسجي  مركز 100احتراق وهار  خهب كتعتاا -غ مارضة الكسجي  مركز    ة100احتراق قطاة خهب كتعتاا  -ج

 

 : م  خالل ةراستك دفصل تفاعالت ادمركبات اداضوية اجب ع  االسئعة ادتادية :ادسؤال ادساةس

 هو : Aفا  ادواتج       CH3COCH3   + H2   Ni          Aفي ادتفاعل  -39

 ادةيااية -كحول ااووي               ة -كحول اودي                            ج -كحول ااداي            ب -أ

 : CH≡CHوادمركب  CH3CH3يستخة  ادمحعول ادتادي دعتمييز بي  ادمركبي   -40

 Br2 \ CCl4 -ة                       HBr -ج                                    Br2 -ب           K2Cr2O7 -أ

 قة يوتج باة  خطوات م  : CH3OCH2CH3 االيار ادتادي  -41

 أوب ماا . -ة       CH3CH2OH \ CH3CH3 -ج      CH3OH \ CH3Cl -ب       CH4 \ CH3CH3 -أ

 تاكسة :ادمركب ادذي يحةث ده حذف واستبةال و -42

 CH3CH2OH -ة                   3COH(CH3) -ج              CH3COOH -ب                  CH3OH -أ

 أحة ادتفاعالت االتية ال يوتج ادكحول : -43

 تأكسة االدةيااية -اختزال ادكيتو      ة -اضافة ادماء ادى االدكي       ج -االستبةال في هادية االدكيل       ب -أ

 بخطوتي  فقط م  ادمركب : CH2 =CH2يمك  ا  وحصل ععى االدكي   -44

 .  CH≡CH -ة                      CH3OH -ج                    CH3CH3 -ب          HCOOCH2CH3 -أ

 بادخطوات ادمرتبة ادتادية : CH3CH2CHOمبتةئا بادمركب بروباوال  CH3CH3CH2Brيمك  تحضير هادية االدكيل  -45

استبةال                                                               \اضافة  \حذف  \اختزال  -استبةال                                     ب \اضافة  \اختزال  -أ

 اضافة \استبةال  \حذف  -استبةال                           ة \استبةال \اضافة  \حذف  -ج

 يحةث فقط ما يعي :  PCC  كحول اودي باستخةا  عوة أكسة -46

 Hزياة  محتوى  -ة   Oوقصا  محتوى  -ج     Oزياة  في محتوى  -ب      Hوقصا  في محتوى  -أ

 هو : 3COH(CH3)الوتاج ادكحول  CH3COCH3عةة ذرات ادكربو  ادمواسبة في مركب غريويارة الضافته ادى ادكيتو   -47

 1 -ة                                 2 -ج                               3 -ب                               4-أ

 



 هو :  CH3COOCH2CH(CH3)2ادهق ادمستمة م  ادكحول في االيستر  -48

          CH3CH2CHOHCH3 -ة        - CH3CH(CH3) CH2O -ج      CH3CH2CH2OH  -ب         -CH3CH2CH2CH2O -أ

 وادمركب : CH3CH2MgClم  مركب غريويارة  CH3CH2CHOHCH3الوتاج ادكحول ادااووي ادتادي   -49

  CH3CH3 -ة                        CH3COOH -ج                       CH3CHO -ب                    HCHO -أ

 هو : Aفا  ادمركب  CH3COOCH3  + KOH       Δ       A  +   CH3OHفي ادتفاعل ادتادي  -50

 كحول اودي . -معح ادحمض ادكربوكسيعي             ة -ايستر               ج -حمض كربوكسيعي            ب -أ

 

 

 اوتات االسئعة

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 


