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  ثالث ساعات: الكيمياء                                                                                      الزمن: المادة

  : ه ـتنبي
  . صفحات )ست( األسئلة في  * 
  .عند الضرورة ةالمرفق كيميائيةالسلسلة الكھرواستخدم *   

         
  أجب عن جميع األسئلة اآلتية

  :السؤال األول
الدال على اإلجابة  الحرف والمطلوب وضع دائرة على في ورقة إجابتك وبدائل كل مفردة موجودة التاليةأرقام المفردات 

  :الصحيحة من بين البدائل المعطاة 
 : ة واختزالتفاعل أكسدمثل فاعالت التالية يأي الت - 1

Cr2O7)أ 
2-  + H2O 2OH-

                             2CrO4
2- +   

2HCO3 )ب
-                CO2 + CO3

2- + H2O  

   SiBr4 + 3 H2O                 H2SiO3 + 4HBr )ج

  H2O +PbO2 + NaOH + KCl              KClO + NaPb(OH)3)د

  

IO3                    -:       في التفاعل التالي -2 
- + HSO3

-                  I2 + SO4
2  

  

  .بدور العامل المؤكسد HSO3-يقوم ) أ 

 IO3.-من  واحد مول من اإللكترونات عند أكسدة مول) 5(ينتج ) ب

  .)5- (التغير في عدد التأكسد للعنصر الذي حدث له اختزال يساوي ) ج
  
   .االختزال – األكسدة هتفاعالت جميع في فقط بدور العامل المؤكسد IO3-م يقو) د
  
   :أن الموضحة بالجدول والتي تمثل بعض مركبات الكبريت الجزيئية نستنتج من الصيغ - 3
  

  .H2Sأدنى حالة تأكسد للكبريت توجد في ) أ 

 .SO3تكون ذرة الكبريت أكثر كھروسالبية في ) ب 

    .)+2(يساوي S2Cl2 دد تأكسد الكبريت في  ع) ج 

 .للكبريت حالة تأكسد واحدة في جميع المركبات السابقة )د

  

S2Cl2  SO3  H2S 

/ ......2 

  لطفا مينع الكتابة على ورقة األسئلة
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                    :حسب قوتھا كعوامل مؤكسدة كالتالي الفلزية العناصريمكن استنتاج ترتيب  من الشكل المقابل - 4

             B < A < C)  ب               C < B < A  )أ
     A < C < B) د                   C < A < B   )ج 
  
  
  :االختزال المعبر عنه بالمعادلة التالية –كيميائية وتفاعل األكسدة مستخدما السلسلة الكھرو - 5

 Ce 4+
(aq) + Fe2+

(aq)                      Ce3+
(aq) + Fe3+

(aq) E = 0.67V العبارة التي تنطبق على التفاعل المقابل:  
  
  .يجري في الظروف القياسية التفاعل) ب                .الحديد ومادة المصعد منالسيريوم مادة المھبط من  )أ
  .التفاعل يمثل خلية الكتروليتية) د                       +Ce 4. أقوى عامل مختزل من +Fe2 يعتبر ) ج

  

ً  )7-6(استخدم الخلية المقابلة لإلجابة عن السؤالين    )56(ن الكتلة المولية للحديد تساويأب علما
  

                                           : فإن الخلية المقابلة كولوم من الكھرباء في 9650عند إمرار  - 6
                  .أثناء عملية التحليل الكھربائي  يزداد لون المحلول) أ
  .للمحلول  تزداد بانتھاء عملية التحليل الكھربائي PHقيمة ) ب
  .في الخلية  يقل أثناء التحليل الكھربائي حلولتركيز الم) ج
  .جرام 2.8وزن المھبط  يزداد بمقدار )  د

  
  الشكل البياني الذي يوضح التغير الحادث في تركيز البالتين فإنبقطب من  الحديدعند استبدال قطب  -7 
          :بمرور الزمن +Fe 2أيونات الحديد  
  
  
  
  

    
         )د)                             ج           )             ب                             )أ                     

  
  :ألمين وحمض ئية المقابلةيتية تنطبق على الصيغ الجزإحدى العبارات اآل - 8

  .تذوب في الماء غازات  Bو  A )أ  
  .سوائل تذوب في الماء Bو  A ) ب
  .ائلس B غاز يذوب في الماء بينماA  ) ج
  .غاز B اسائل يذوب في الماء بينم  A )د 

  )األيوباك( ية صحيحة حسب نظامإحدى التسميات اآلت - 9 
  .ميثيل بيوتانال -1) أ 
  .ھكسانون – 4 –ثنائي ميثيل  - 3،5) ب
  .بنتانول – 4-ثنائي إيثيل  - 2،2) ج
 .نويكميثيل بيوتاثنائي  - 2،2) د 
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ً  ،)11- 10(استخدم المخطط األتي لإلجابة على المفردتين     أبسط أفراد مجموعته  Aن أب علما

Cu2O    +     B           Cu2+, OH-         A                    H                C           NH3          D
  

   
  :غليان المركبات السابقة تنازليا درجاتلالترتيب الصحيح  -10
  D  <B  <A  <C)  ب                               B  <C  <A  <D  )أ   
   C  <A  <B  <D)  د                              A <B  <C  <D  )  ج  

  
  :ھو NaOHالمركب الذي يتفاعل بالتعادل مع  -11
  D) د               C) ج               B) ب                     A) أ  

  
 

   :العبارة التي تنطبق على الصيغة البنائية المقابلة - 12 
  .تمثل سكر أحادي يسمى كيتو ترايوز  )أ   
  .للمركب) D(تمثل الصورة اليمينية   )ب 
  .تحتوي على ذرتي كربون غير متناسقتين ) ج 
  .حادية األلدھيديةتمثل أبسط  السكريات األ  )د  
  

                                                                                                                                
  -: تين المقابلتين نستنتج أنيالصيغتين البنائمن   -13
   .)توزنالدوب- L(Bوالمركب ) الدوبنتوز- D(Aالمركب   ) أ  
  .المركبين بواسطة الھيدروجين بوجود البالتين ينتج نفس الكحولعند اختزال كل من ) ب
  .واحد يقل عدد ذرات الكربون الغير متناسقة بمقدارA عند تحلق المركب ) ج
  .خماسييكون  Bالشكل الحلقي للمركب  ) د 
  

                  
                                                                                                                                 

                                                                                                                                                  
  

  :ھا يمكن التوصل الى أننئية المقابلة تمثل ثالث أحماض دھنية وميالصيغ الجز -14
  .له أقل درجة أنصھار D الحمض ) أ  
  .5يساوي F عدد الروابط الثنائية في الحمض) ب
  F.ن الحمض ممول  2ھدرجة ن م Dيمكن الحصول على الحمض ) ج
  .تكونا دھنا E ،Fالمادة التي تحتوي على نسبة عالية من الحمضيين ) د
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  :السؤال الثاني
  :اختزال –المعادلة اآلتية تمثل تفاعل أكسدة ) أ (   

 KBrO3 + KBr + H2SO4                K2SO4 + Br2 + H2            

 :المطلوب
 اختزال ذاتي؟ ولماذا؟ –ھل التفاعل  السابق يعتبر تأكسد  - 1

 . االختزال  –تفاعل األكسدة  يلنصف الموزونتين كتب المعادلتين األيونيتينا - 2

  .ت التي لم تشترك في التفاعلكتب المعادلة الكلية الموزونة بعد إضافة األيوناا - 3
  

   -):ج-ب(ستخدم المعلومات التالية المبينة في الشكل والجدول أدناه لإلجابة على الجزئيتين ا
الشكل اآلتي وذلك   فاراداي مستخدمة  يقامت مجموعة من طالب الصف الثاني عشر بإجراء تجربة عملية للتحقق من قانون

ً  بزيادة كمية الكھرباء المارة ً (                                                                              .تدريجيا  -1 :نأب علما

: )  O2 : 8 , Zn: 32.5: الكتل المكافئة ھي - 2.  أقطاب الخارصين المستخدمة لھا نفس الوزن

  

  :كما في الجدول اآلتيوتحقيقا لقدرة االتصال وعمل الفريق قامت بعرض نتائجھا              
عدد الفاراداي المار 

  بالخلية
 نفصلة عنالم خارصينكتلة ال

  F (g)القطب 
  غاز األكسجين المتصاعدةكتلة 
  B (g)القطب  دعن

0.1  3.25  0.45  
0.2  6.50  0.90  
0.5 16.25  2.25  

1  -  -  
 .داي األولثبت تحقق قانون فاراأ. من خالل مالحظتك لكتلة الخارصين المنفصلة -1) ب(  

  .اثبت من النتائج الموضحة بالجدول تحقق قانون فاراداي الثاني - 2
  فاراداي من الكھرباء؟ 0.5ما عدد مكافئات غاز األكسجين المتصاعدة في الخلية الثانية عند إمرار  - 3
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  )ج( :تابع السؤال الثاني
 .؟) بدون عمليات حسابية( الخارصين المستخدم في الخلية الثانية ما كتلة قطب  - 1     

/ ......5 

K2SO4  
  محلول

ZnSO4
  محلول

   H2SO4  
  محلول 

 اخللية الثالثة اخللية الثانية اخللية األوىل



  ؟من الكھرباء فاراداي 1 فعله إلمرار ماذا يتوجب على الطالب -2    
 ؟األولى  التحليل الكھربائي ما األھمية األقتصادية لخلية - 3

  ؟ عملية التحليل الكھربائيبانتھاء الثالثة  المتكون في الخلية ما المحلول -4    
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :السؤال الثالث
  
ر باستقصاء أثر درجة الحرارة والتركيز على جھد الخلية الموضحة قامت مجموعتين من طالب الصف الثاني عش :أوال )أ(

ً .Zn/Zn2+//2H+/ H2/Pt : بالرمز االصطالحي والمجموعة الثانية  ) M)0.5األولى استخدمت تركيز ن المجموعةبأ علما
  :وحصلت كل مجموعة على النتائج الموضحة بالجدول اآلتي) M .01(تركيز أستخدمت

 
  100  75  50  25   صفر Cºدرجة الحرارة 

 V 0.752 0.751 0.750 0.749 0.748 جھد الخلية للمجموعة األولى
V0.760 0.7600.7600.7600.760للمجموعة الثانية  جھد الخلية

  
  ما اتجاه حركة االلكترونات في السلك الخارجي في الخلية السابقة؟ - 1
 وعة األولى؟لنتائج المجم ºC 75ما جھد اختزال الخارصين عند درجة  - 2
  ؟ماذا نستنتج من نتائج المجموعتين بالنسبة ألثر متغيرات التجربة على جھد الخلية - 3
  NH4NO3ما عددا تأكسد النيتروجين في المركب   -1  :ثانيا

 .من الكروم والخارصين ال يفضل تكوين بطارية: فسر -2    

      كيف يمكنك الحصول على   فقطوضح بالمعادالت الكيميائية .اسبةا أي مواد كيميائية تراھا منيثانول ومستخدممبتدئا باإل) ب(
  بيوتانول -2 -ميثيل ثنائي  - 3،  2            

يتكون كل منھما من ذرتين كربون وذرة أكسجين وعدد من ذرات الھيدروجين ولمعرفة ) س، ص(لديك مركبين ) ج(
  : لھما مع عدد من الكواشف فجاءت النتائج كما في الجدولالمجموعة الوظيفية والصيغ الجزيئية لكل منھما تم تفاع

  :درس النتائج ثم أجب عن األسئلة التي تليها
الكواشف 
  المستخدمة

  ص  س

Cr2O7
  اللون برتقاليالمحلول   المحلول أخضر اللون 2

Na لم يتصاعد غاز الھيدروجين  تصاعد غاز الھيدروجين  

Ag+,OH‐لم تتكون مرآة فضية على جدار األنبوبة  نبوبةلم تتكون مرآة فضية على جدار األ  

كتب معادلة تحضير مركب متماثل له نفس المجموعة الوظيفية للمركب ص مستخدما الناتج العضوي من تفاعل ا -1
 .Naالمركب س مع 

  ؟CH3OH كيف تميز مخبريا بين المركب س والمركب - 2
)6(  
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  - :السؤال الرابع
  .جيدا ثم أجب عن األسئلة التي تليھاھا ادرس ،أولي متفرع تية تعبر عن تفاعل حمض مع كحولالمعادلة  اآل )أ(

  
  C7H6O2   +     ROH C11H14O2+ H2O

 

/ ......6 



  
  .غة البنائية لكل من الحمض والكحولاكتب الصي - 1
   ؟كتب االسم العلمي لمتشاكل مع الكحول يستقطب الضوءا - 2
  .كتب الصيغة البنائية لمتشاكل في نوع المجموعة الوظيفية مع الحمض السابقا - 3
  الناتجة عند وضعھا في وسط قاعدي؟ وما أھمية ھذه العملية؟ ماذا يحدث للمادة - 4

  
  األتي ثم أجب عن األسئلة التي تليهدرس المخطط ا )ب(  
 
  
 
 
 
 
 
 

  :أوال
  .X   ، Y اتالبنائية لكل من المركب كتب الصيغا - 1
  ؟Yوالمركب 1ما الفرق بين المركب  - 2
  ؟ Yألدوبنتوز، ما االسم العلمي للمركب النھائي الناتج بدال من المركب  - Lبالمركب  1ذا استبدلنا المركب إ - 3

  :إلى Yكيف يمكنك تحويل   :ثانيا
  ركب يحتوي على نوع واحد فقط من المجموعة الوظيفية؟م - 1
  ؟ مركب يحتوي على نوعين من المجموعات الوظيفية - 2

  
  -:المطلوب. ات من الجاليسين لتكوين الببتيد يئعند تكاثف أربع جز  )ج(

  ما  نوع الببتيد الناتج؟ - 1
  .ھذا الببتيد لخاصية أمفوتيرية متالكإفسر  - 2
  
  
  

************  
  السئلةانتھت ا

  مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح 
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    H2   
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  حتلل مائي يف
وسط محضي    

 1املركب 


