
 

 االستاذ قيس محافظة : توقع

0776436602  

  ادةور  ادموحة  \ 2020-2019ةراسي متحا  هااة  ادةراسة ادااووية اداامة دعاا  ادال 2 مقترح 

 س1:30ادمبحث:  ادكيمياء                                                                               مة  االمتحا : 

 2020 \00 \00ادتاريخ:                                                                    2002اعمي جيل ادفرع:  اد

وعةة  4وعةة ادصفحات  3قة ادمخصصة ععما ا  عةة االسئعة االجابة ادى ادوراجب ع  جميع االسئعة بوقل رمز 

 (85,0=7دو  7,0= 5دو   3,0= 2) دو فقر  . 40 ادكعية ادفقرات

  عالمة( 80) ادحموض وادقواعة اختر االجابة ادصحيحة فيما يعي : :م  خالل ةراستك دوحة  ادسؤال االول

 : ي د  يستطع ارهيووس تفسير سعوكاا ادقاعةيادماة  ادت -1

NH4 -ج                     NaOH -ب                    KOH -أ
+

 N2H4 -ة                   

CH3COOمع ادماة  ادتي تهكل  -2
-

 زوج مترافق حسب مفاو  برووستة ودوري هي : 

 CH3COOCH3 -ة            CH3COOH -ج                  HCOOH -ب              CH3COO -أ

 : ادماة  ادتي تسعك سعوكا حمضيا فقط حسب دويس هي  -3

NH4 -ب                    Fe -أ
+

V -ة                      CuO -ج                       
+2

  

 : دتر يساوي  \مول  1تركيزه  HNO3ادرق  ادايةروجيوي دمحعول  -4

  2 -ة       صفر                     -ج                            1 -ب                   10 -أ

HNO2=1× 10دعحمض  Kaادتادية ادمتساوية في ادتركيز) بي  ادمحاديل PHادمحعول ادذي ده اععى رق   -5
-8

 ) : 

 ( NaNO2 + HNO2)  -ة                HNO3 -ج                     HNO2 -ب           NaNO3 -أ

H3Oيحتوي تركيز دمجموعة م  ادقواعة ادضايفة متساوية ادتركيز  Kbمحعول ادقاعة  ادذي ده اععى  -6
+

 :يساوي 

 10 × 3 -أ
-8

 10 × 2 -ب      
-7

 10 × 1 -ج           
-8

 10 × 20 -ة                
-8

   

10×1دعقاعة  =  Kbو  تركيز ادمعح ضاف تركيز ادقاعة  NH4Clو   NH3ادرق  ادايةروجيوي دمحعول  -7
-5

 : 

 7,8 -ة                        5,9 -ج                       5 -ب                  9 -أ

 : ادماة  ادتي يمك  ا  تكو  حمضا او قاعة  حسب ما يقابعاا -8

HCOO -أ
-

HOOC-COO -ب        
-

O  -ة                    H2S -ج                   
-2

 . 

 ق

 ي

 س

 ز س ي ق



10 ×1وتركيزه  4تساوي  PHادمحعول ادذي ده  -9
-3

 دتر هو : \مول  

 HCl -ة                       HClO3 -ج                        HNO3 -ب                      HBr -أ

 : H2Sادى ادحمض  KHSما اار اضافة ادمعح  -10

H3Oزياة  تركيز  -أ
+

 دعحمض . Kaزياة   -ة                        PHزياة   -ج                  PHوقصا  -ب      

Ka =9,4 ×10ده  HBادرق  ادايةروجيوي دمحعول  -11
-6

10×1وتركيز ادحمض  
-1

 : دتر   \مول  

 5,4 -ة                         15,2 -ج                             7,5 -ب                15,3 -أ

 HBrهو ) ادكتعه ادموديه ل  صفر=  PHم  ادماء دعحصول ععى  مل100ادى ادالز  اضافتاا  HBrعةة غرامات  -12

 غ . 810 -غ       ة 162 -غ               ج 1,8-غ             ب 81 -( :       أ  مول \غ  81= 

فا  وهما متساويا  في ادتركيز  DHNO3  =4دعمعح  PHو  BHNO3  =5دعمعح االفتراضي  PHاذا كا   -13

 تأاير ادمعحي  قاعةي -ب                    Dاقوى م  ادقاعة   Bادقاعة   -أ  : حيحة ادابار  ادص

OHتركيز  -ج               
-

BHادحمض  -اكبر                 ة DHNO3دعمعح  
+

DHاكار تمياا م  ادحمض  
+

 

10× 1هو  HCNدعحمض  Kaو قيمة متساويا  في ادتركيز  NaCN وادمعح HCNمحعول مكو  م  ادحمض  -14
-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 
-1

10×1 -ج    دتر        \مول 
-2

10×1 -ة     دتر       \مول   
-3

 دتر\مول

 : هو KOClوادمعح  HOClااليو  ادمهترك دمحعول ادحمض  -15

Cl -أ
-

KO -ج                             OCl -ب                     
-

OCl -ة                               
-

 

 ادحمض وادقاعة  ادمتكووا  وتيجة استقبال ادبروتووات وموحاا في ادتفاعل : -16

 ادتميه -ج                    االيو  ادمهترك -ادحمض ادمرافق           ة -االزواج ادمترافقة        ب -أ

 

 عالمة( 80) دوحة  ادتاكسة واالختزال اختر االجابة ادصحيحة فيما يعي : م  خالل ةراستك  :ادسؤال ادااوي

I3عةة تأكسة اديوة في االيو    -1 
-

 : 

 3-  -ة                     3\1 -   -ج                        1- -ب                     صفر -أ

 : BaO2عةة تأكسة االكسجي  في ادمركب  -2

 صفر -ة                          1+ -ج                         2- -ب                     1-  -أ

Iاداامل ادمختزل في ادتفاعل   -3
-

    +S
-2

    +   I2          SO4
-2

 : 

S  -أ
-2

SO4 -ب                   
-2

I -ة                           I2 -ج                     
-

 



 : ادماة  ادتي يمك  ا  تسعك كاامل مختزل -4

K  -أ
+

F -ج                   Br2 -ب                   
-

MnO4 -ة                                
-

 

HClO         ClO3عةة االدكترووات ادموتقعة في ادتحول ادتادي  -5
-

 هو : 

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

Hعةة ادبروتووات  -6
+

 : هو   N2H4           NOادالزمة دموازوة ادتحول  

 10 -ة                                   8 -ج                   6 -ب                  12 -أ

 : هو H2O2         H2Oوصف االختزال ادموزو  دعتحول  -7

H202   + 2H -أ
+
   + 2e

-
            2H2O           ب- H2O2           H2O    + 2H

+
  + e

-
 

H2O2  +4H -ج
+
  + 2e

-
           3H2O            ة- H2O2            2H2O      

 ادتادي ادى عامل عامل مؤكسة :يحتاج ادتحول  -8

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

 :دعوحاس هي  E̊في خعية غعفاوية اوتقعت االدكترووات م  قطب ادوحاس ادى قطب ادايةروجي  ادماياري فا  قيمة  -9

 34,0+ -ة                           صفر -ج                                5,0- -ب                    34,0-  -أ

 : ت  اختيار ادايةروجي  كقطب ماياري دتايي  جاوة االختزال دبقية ادمواة -10

 ب و ج ماا  -صفر  ة ال  جاة االختزال ده-ال  وهاطاا متوسط بي  اداواصر   ج-ال  حج  ادايةروجي  صغير  ب -أ

 : فا  ايووات ادوحاس تترسب دذا فأ   CuSO4في محعول  Feاذا وضات قطاة حةية  -11

 في ادمحعول  Feيمك  حفظ -ة ادوحاس اوهط م  ادحةية  -ج  ادحةية يمال ادمابط -ب  Cuاختزال Fe < E̊اختزال E̊ -أ

Niاذا كا  ادتفاعل ادتادي تعقائي   -12
+2

  + Co         Co
+2

    +    Ni مابط هو :ادمحعول في وعاء اد نفأ 

 KCl -ة                    CoCl3 -ج                 CoSO4 -ب              NiSO4 -أ

 : في وعاء ادتأكسة في ادخعية ادغعفاوية فأ  -13

االيووات ادسادبة تزةاة فيه                                                    -ادقطب فيه موجب ادهحوة                              ب -أ
 تتجه اديه االيووات ادسادبة م  ادقوطره ادمعحية. -كتعة ادقطب فيه تزةاة                                  ة -ج

وفس ادحمض دذا فا  ترتيب  معاذا تفاعل  H2فال يطعق غاز  Yادمخفف أما اداوصر  HBrيتفاعل مع  Xاداوصر -14

 : ادمختزده  قو  اداوامل

 Y>X >H2 -ة               H2>Y >X -ج                X >H2 > Y -ب              H2 >X >Y -أ

Aاداوامل ادمؤكسة  اذا كا  ترتيب -15
+2

>B
+2

 > C
+2

 : هي فا  ادابار  ادصحيحة فيما يعي 

 Aو  Bفي خعيه غعفاوية م   Bتزةاة كتعة ادقطب  -ب       Cو  Aفي خعيه غعفاويه م   Aتزةاة كتعة ادقطب  -أ

 Cو  Aفي خعية غعفاوية م   Aتقل كتعة ادقطب  -ج         Cو  Bفي خعية غعفاوية م   Bكتعة ادقطب تقل  -ج



Naالختزال  E̊قيمة  -16
+

Crالختزال   E̊فودت و قيمة 71,2-=  
+3

Eفودت فا   40,0-=    دعخعية تساوي : ̊

 90,2 -ة                      31,2 -ج                    09,3-ب                    11,3 -أ

 عالمة ( 40)  أختر االجابة ادصحيحة فيما يعي : ل ةراستك دوحة  سرعة ادتفاعل ادكيميائيم  خال: ادسؤال ادرابع

 : فا  وحة  اابت سرعة ادتفاعل هي K [B ]اذا كا  قاوو  ادسرعة ده =  A +  B      ABفي ادتفاعل  -1

ث -مول.ث            ج \دتر  -دتر. ث           ب \مول  -أ
-1

 دتر \مول -ة            

K [ X ]اذا كا  , ماةل سرعة ادتفاعل =         X (g)واتج    في ادتفاعل  -2
3
 واوخفض حج  وعاء ادتفاعل ادى اداعث 

 :فا  ماةل سرعة ادتفاعل 

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

تتضاعف ادسرعة مرتي  وعوة  Bمرتي  وابات تركيز  Aعوة مضاعفة تركيز          A   +  Bفي ادتفاعل    وواتج  -3

 ععى ادتوادي :  Bو  Aمرات فا  رتبة  8مرتي  تتضاعف ادسرعة  Bو  Aمضاعفة تركيز 

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

  : CO2ادتادية يطعق كمية اكبر م  غاز اي ادتفاعالت   -4

 غ في اداواء ادجوي100راق وهار  خهب كتعتاااحت -ب         في اداواء ادجوي  غ100كتعتاا  خهبحتراق قطاة ا -أ

  غ مارضة الكسجي  مركز100احتراق وهار  خهب كتعتاا -غ مارضة الكسجي  مركز    ة100خهب كتعتاا  احتراق قطاة -ج

 : تفاعل ما ععى ععى تامل زياة  ةرجة ادحرار  -5

 خفض طاقة ادتوهيط دعتفاعل اداكسي -ية دعةقائق ادمتفاععة       بزياة  متوسط ادطاقة ادحرك -أ

 خفض عةة ادجزيئات ادتي تمتعك طاقة ادتوهيط -ة                              زم  حةوث ادتفاعل  زياة -ج

ك.ج  30في تفاعل ما اذا كا  ادفرق بي  طاقة ادتوهيط دعتفاعل االمامي بوجوة عامل مساعة وبةو  عامل مساعة تساوي  -6

 : موهط بوجوة عامل مساعة يساويك.ج فا  طاقة ادماقة اد150واكاوت طاقة ادماقة ادموهط بةو  عامل مساعة يساوي 

 180 -ة                    90 -ج                   120 -ب                     140 -أ

وطاقة  100فا  ادقيمه ادمطعقة دعتغير في ادمحتوى ادحراري دعتفاعل يساوي  CaOالوتاج  CaCO3عوة حرق  -7

 : فا  طاقة ادمواة ادمتفاععة تساوي 420ادواتجة ادمواة 

 500 -ة                   320 -ج                   200 -ب                     520 -أ

كيعوجول فا  طاقة  60اذا كاوت طاقة ادتوهيط دعتفاعل االمامي تساوي   X  +  Y +50KJ           XYدعتفاعل  -8

 :ادتوهيط دعتفاعل اداكسي تساوي 

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

 مع تمويات االستاذ 

  دك  بادتفوق قيس محافظة



 حيث كل فقره بخمس عالمات .... ... ةقيقه ا  حةة عالمتك 90اختبر وفسك خالل  االجابات :

 ادسؤال االول: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 أ ة ب أ ب أ ج ج ب ة ج ة ج ة ج ة

 

 ادسؤال ادااوي:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 ج أ ب ة أ أ ب ة أ أ ب ة ج أ أ ج

 

 ادسؤال اداادث:

1 2 3 4 5 6 7 8 

 ب ج ب أ ة أ ة ج

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


