
  

  
  
  التعليمات يرجى قراءة 

    اإلجابة دفترالمدرجة في 
  العام دبلوم التعليمحان شھادة امت
  م 2009/  2008ــــــ    ھـ 1429/1430للعام الدراسي 

  الفصل الدراسي األول – الثانيالدور 

  .ثالث ساعات: زمن اإلجابة •                                                          الكيمياء  :المادة •
 استخدم الجدول الدوري المرفق عند الضرورة. 

 استخدم جدول جھود االختزال القياسية المرفق عند الضرورة.                             

    .صفحات ) 6( األسئلة في : تنبيه   •     
  

  أجب عن جميع األسئلة اآلتية
  :السؤال األول

  

إجابتك، والمطلوب وضع دائرة على الحرف الدال على  دفتر أرقام المفردات التالية وبدائل كل مفردة موجودة في
  :اإلجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة

  

  

  :لعامل المؤكسد ھو المادة التيا - 1
  .تتسبب في حدوث األكسدة) ب.              إختزال -في تفاعالت األكسدةتتأكسد ) أ 
 .يحدث لھا زيادة في عدد التأكسد) د       .إختزال -لكترونات في تفاعالت األكسدةإتفقد ) ج

  

 
  :يھ حالة تأكسد له أعلىفي  زالمنجنيالتي يكون فيھا  للمادة الصيغة الكيميائية - 2
MnO4 )ج             Mn2O3) ب       MnO2         )أ 

MnO4) د            -
2-  

 
  :يمكنھما إزالة لون قطعة قماش مبللة بالماء ھما اللتان المادتان - 3
  البرومواليود  )ب                                      الكلور والفلور   )أ 
  الكلوروالبروم  )د            يود                            الفلور وال) ج
  
  

  مع)  A،B ،C  ،D(عينات من فلزات رموزھا االفتراضية  إضافةيوضح نتائج  التاليالجدول      
 .4درسه ثم أجب عن المفردة رقم ا. +A2 ومحلول يحتوي على الھيدروكلوريك المخفف حمض       
  
  
  
  
  
  

  
  :ھو اليسار إلىالترتيب الصحيح للفلزات السابقة حسب تزايد قوتھا كعوامل مختزلة من اليمين  -4
  D  > B >A  >C)ب           A >C  >B  >                            D) أ     
  B  > D > C >A) د                                   C >A >D  >B) ج    

2/يتبع

 +A2محلول يحتوي على  HCl(aq) الفلز

A ال يحدث تفاعلال يحدث تفاعل 
B  يتصاعد غازH2  يترسبA 
C ال يحدث تفاعلال يحدث تفاعل 
D يترسب  ال يحدث تفاعلA 

  
  
  



  
 )2 (  
  العام دبلوم التعليمامتحان شھادة 

  م 2009/  2008ھـ  ــــــ   1429/1430للعام الدراسي 
  األولالفصل الدراسي  – الثانيالدور 

  الكيمياء : امتحان مادة

  
  

  :تابع السؤال األول
  

باستخدام قطب الھيدروجين القياسي من بين األقطاب  هعند قياس جھد المھبطالقطب الذي سيقوم بدور رمز   - 5
  :  اآلتية

  Cu) د                     Cd) ج                Mg)  ب                   Sn )أ  
  
  :ھوالمائي  هيختزل عند التحليل الكھربائي لمحلولالذي يمكن أن ُصيغة األيون  -6 

  +Mg2) د                                +Al3) ج                +K)  ب                 +Ag) أ   
  
  :الخاصية المشتركة بين البطارية الجافة والمركم الرصاصي ھي - 7

  .القابلية إلعادة الشحن )أ      
  .تفاعالتھا غير تلقائية) ب     
  .    الماء أحد نواتج التفاعل الكلي) ج     
   .تحويل الطاقة الكھربائية إلى طاقة كيميائية) د     
  

  :ھو همن الكھرباء في مصھور أحد أمالحفاراداي  1.5عند إمرار  g 18رمز الفلز الذي يترسب منه  - 8
   Mg) ب                                               Na) أ   
                                            Ca) د                                                 K) ج   

  
fلجدول التالي يوضح قيم حرارة التكوين القياسية ا        

oH درس الجدولا ،لبعض المواد،  
      . 10،  9ثم أجب عن المفردتين        

  

  
  
  
  

  
  :منمول   2 أقل كمية من الحرارة تنطلق عند تكوين -9    

   CH4(g)  )د                      H2O(l)) ج           HCl(aq)) ب            CO2(g)) أ       
    

  :تساويالتالي مول في التفاعل /اق القياسية لغاز الميثان بالكيلوجولحرارة االحتر - 10   
  

    2H2O(l)                +  g)(CO2                2O2(g)     +CH4(g)    
       

    - 75 )د               604.3-) ج               890.1-) ب             965.1-) أ       
 
  :فاعله مع الماء البارد ھوالفلز األبطأ في ت - 11   

 Na) د            K) ج                   Ca) ب        Mg) أ       
  

3/يتبع

 CO2(g) CH4(g) H2O(l) HCl(aq) المادة

mol /KJ f
oH -393.5 75- -285.8 -168 

  
  
  

 )3(  



  العام دبلوم التعليمامتحان شھادة 
  م 2009/  2008ھـ  ــــــ   1429/1430للعام الدراسي 

  الفصل الدراسي األول – الثانيالدور 
               الكيمياء  : امتحان مادة

  
   :تابع السؤال األول   
  
  .13و 12 المفردةجب عن أدرس التفاعل التالي ثم ا             
    

       2SO2(g)   +   O2(g)                  2SO3(g)    +    198 kJ                    
  
  

  :العبارة الصحيحة التي تنطبق على التفاعل السابق من بين العبارات اآلتية - 12   
  .يقل المحتوى الحراري للوسط المحيط بالتفاعل) أ     
  .مواد المتفاعلةالمحتوى الحراري للمواد الناتجة اكبر من المحتوى الحراري لل )ب    
  . يظل التغير في المحتوى الحراري للتفاعل ثابت) V2O5(بغياب خامس أكسيد الفناديوم ) ج    
  . الحرارة الناتجة من تكوين الروابط للنواتج أقل من الحرارة الالزمة لكسر الروابط للمتفاعالت) د    
  
  :ائي السابق ھيالعالقة الرياضية التي تعبر عن سرعة التفاعل الكيمي - 13   

) أ      
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  :يزول لون محلول برمنجنات البوتاسيوم المحمضة بسرعة أكبر عند تفاعلھا مع - 14   

  FeCl2(aq)) ب                                  C6H12O6(aq) )أ      
  FeCl2(s)  )د                   C6H12O6(s)  )ج     

             
  

  :السؤال الثاني  
   

  

ودون مالحظاته  في محلول كبريتات النحاس، من الحديد غير المجلفن لوحبوضع  طلبة الثاني عشرقام أحد   )أ  
  .التفاعل بناءاً على نتائج

  :المطلوب   
  :لما يأتياكتب التغير الذي تتوقعه أن يحدث مع نھاية التفاعل  -   

  .بريتات النحاستركيز محلول ك  -1    
  .كتلة لوح الحديد  -2    

  

 :-اختزال في الوسط الحمضي –تمثل تفاعل أكسدة  التاليةالمعادلة  )ب  
    

Cr2O7
2-(aq)    +   CH3CH2OH(aq)                Cr3+(aq)   +    CH3CHO(aq)           

  :المطلوب
  ؟الكروممقدار التغير في عدد تأكسد  ما -1    
  .المختزلد العامل حد -2    
  .موضحاً خطوات الحلزن التفاعل السابق بطريقة التفاعالت النصفية  -3    

4/يتبع  

  

  
  

  )4 (  

V2O5 



  العام دبلوم التعليمامتحان شھادة 
  م 2009/  2008ھـ  ــــــ   1429/1430للعام الدراسي 

  الفصل الدراسي األول – الثانيالدور 
              الكيمياء : امتحان مادة

   

  :الثانيالسؤال  تابع 
 
  حيث تتكون من قطب ،الخلية المبينة بالشكل المقابل تم تركيب ) ج   

، )X(مجھول رمزه  آخر وقطبوھو يمثل القطب الموجب النيكل 
فولت في الظروف ) 0.5+(تساوي  الفولتميتيروكانت قراءة 

  .القياسية
  

  : الخلية، ثم أجب عن األسئلة اآلتية ھذه ادرس      
  .اكتب نصف التفاعل الحادث عند القطب الموجب -1      
  محلول القنطرة الملحية   الموجود في صيغة األيون  اكتب -2       

  .لذي سيتجه إلى نصف خلية النيكلا           
  .خطوات الحل مع توضيح  Xاحسب بالفولت قيمة جھد القطب  -3       

                   
                                                                        

  :السؤال الثالث  
  

  :لما يأتيعلميا  اكتب تفسيراً  )أ   
  .أثناء عملية استخالص األلومنيوم ھيرولت -تآكل قضبان الجرافيت في خلية ھول - 1      

  .التصادمات غير الفعالة بين دقائق المواد المتفاعلة ال ينتج عنھا تفاعل كيميائي - 2      
  

  ي خلية تحليل كھربائي تحتوي على محلول منكولوم ف) 480(مررت كمية من الكھرباء مقدارھا ) ُب   
  .باستخدام قطبين خاملين NaOH الصوديومھيدروكسيد       

  

  :المطلوب    
  .اكتب معادلة نصف التفاعل الحادث عند المصعد -1    
 . اكتب معادلة نصف التفاعل الحادث عند المھبط -2    
موضحاً   . بالجرام بعد مرور كمية الكھرباء السابقة يةغاز األكسجين المتصاعد في ھذه الخلاحسب كتلة  -3  

  .خطوات الحل
  

 :ادرس المعادالت التالية ثم أجب عن السؤال الذي يليھا )ج
  1)  2O3(g)                  3O2(g)                            ,  oH  = -427 kJ      
 

  2)  O2(g)                   2O (g)                                 ,  oH  = +495 kJ  
            
  3)  NO(g)  +  O3(g)               NO2(g)  +  O2(g)    ,  oH  = -199 kJ    
 

  :بالكيلوجول للتفاعل oHاحسب قيمة  -
NO(g)  +  O(g)               NO2(g)                                                

  
5/يتبع

  
  
  

  )5 (  

KNO3(aq)  

  القطب 
 Ni 

  القطب 
X  

يحتوي على محلول 
   النيكل أيونات

يحتوي على محلول 
  X أيونات  



  العام دبلوم التعليمامتحان شھادة 
  م 2009/  2008ھـ  ــــــ   1429/1430للعام الدراسي 

  الفصل الدراسي األول – الثانيالدور 
               الكيمياء:   امتحان مادة

 

  :الرابعالسؤال 
  

باختالف كتلته، فّسر علمياً ھذه  )0.900( J/g.oCتساوي  والتي لأللومنيوم النوعية سعة الحراريةالال تختلف  )أ   
  .العبارة

  
  :يتفاعل محلول ثيوكبريتات الصوديوم مع محلول حمض الھيدروكلوريك وفق التفاعل اآلتي  )ب    

  

     2HCl(aq)            S(s)  +   2NaCl(aq)   +    SO2(g)   +  H2O(l)  +  )Na2S2O3(aq  
  

 والجدول التالي يوضح نتائج خمس تجارب قام بھا أحد الطالب لدراسة تأثير تفاعل تراكيز مختلفة من محلول  
تركيزه  HCl(aq) من محلول حمض الھيدروكلوريك  mL) 10(مع  Na2S2O3(aq)ثيوكبريتات الصوديوم 

)0.1 (M  مع تثبيت جميع المتغيرات تكون راسب الكبريتالزمن الالزم لبالثواني في كل تجربة، وسجل ،
  .األخرى المؤثرة على سرعة ھذا التفاعل

  
     

رقم 
التجربة

  Na2S2O3(aq)حجم 
)mL( 

حجم الماء المضاف 
)mL( 

  
  الزمن الالزم لتكون
   راسب الكبريت

)s(  
 

1 50 0 43 
2 40 10 55 
3 30 20 75 
4 20 30 124 
5 10 40 255 

  
  :المطلوب  
  

  .اكتب اثنين من المتغيرات التي قام الطالب بتثبيتھما في ھذه التجارب - 1   
  .بشكل أسرعHCl(aq)  و   Na2S2O3(aq(رقم التجربة التي تم فيھا التفاعل بين اكتب  -2  
  Na2S2O3(aq(ما االستنتاج الذي سيتوصل إليه الطالب من نتائج ھذه التجارب بين تركيز  -3  

  ل؟ وسرعة التفاع     
  درجة حرارة برفع إجراء التفاعلإذا تم إعادة 1) (ماذا تتوقع أن يحدث لسرعة التفاعل في التجربة رقم  -4  

  .؟ فسر إجابتك في ضوء نظرية التصادم)oC (10 محلول ثيوكبريتات الصوديوم بمقدار     
  

  
  

  
  

  

6/يتبع
  
  
  
  
  

 )6 (  



  امتحان شھادة دبلوم التعليم العام
  م 2009/  2008ھـ  ــــــ   1429/1430 للعام الدراسي

  الفصل الدراسي األول – الثانيالدور 
                الكيمياء:  امتحان مادة

  
  :السؤال الرابع تابع 

  
  :اللذين يليھما السؤاليندرس التفاعل التالي والجدول الذي يليه، ثم أجب عن ا )ج
  

                                    NO(g)     +   CO(g)             CO2(g)      +     ½N2(g)                     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :المطلوب
  

  .اكتب رتبة التفاعل السابق - 1  

احسب قيمة - 2  
oH مع توضيح خطوات الحل، السابق بالكيلوجول للتفاعل.  

  

      
  
  
  
  

  انتھت األسئلة مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح
  
  
  
  
  
  
  
  
  

o
fH     

kJ/mol 
 قانون سرعة التفاعل

NO(g) = +90.3 

   CO  NOkR   -110.5  =CO (g) 

CO2(g) = -393.5 

 

  
 
 

  جدول جهود االختزال القياسية 



Eجهد اإلختزال 
r(V)                                   نصف التفاعل 

+2.87 F2(g) + 2e-
     2F-(aq)                  

+1.36 Cl2(g) + 2e-     2Cl-(aq)                        
+1.23 O2(g) + 4H+(aq) + 4e-    2H2O(l)                       

+1.07 Br2(l) + 2e-     2Br-(aq)                                      
+0.80 Ag+(aq) + e-     Ag(s)                                            

+0.80 NO3
-(aq) + 2H+(aq) + e-    NO2(g) + H2O(l)           

+0.77  Fe3+(aq) + e-     Fe2+(aq)                                      

+0.54  I2(s) + 2e-     2I-(aq)                                         
+0.52 Cu+(aq) + e-     Cu(s)                                            

+0.40 O2(g) + 2H2O(l) + 4e-    4OH-(aq)                                  

+0.34 Cu2+(aq) + 2e-    Cu(s)                                           

+0.15 Cu2+(aq) + e-      Cu+(aq)                                    
0.00 2H+(aq) + 2e-          H2(g)                                      

-0.13 Pb2+(aq) + 2e-       Pb(s)                                    

-0.14 Sn2+(aq) + 2e-      Sn(s)                                         
-0.26 Ni2+(aq) + 2e-   Ni(s)                                          

-0.40 Cd2+(aq) + 2e-    Cd(s)                                          

-0.45 Fe2+(aq) +  2e-      Fe(s )                                          

-0.83 2H2O(l)  + 2e-   H2(g) + 2OH-(aq)                  
-1.66 Al3+(aq) + 3e-      Al(s)                           
-2.37 Mg2+(aq) + 2e-    Mg(s)                                        
-2.71 Na+(aq) + e-   Na(s)                                          

-2.87 Ca2+(aq) + 2e-     Ca(s)                            
-2.93 K+(aq) + e-      K(s)                         
-3.04 Li+(aq) + e-     Li(s)                                         

  
  


