
 

 (األمــــالح و املعايـــــرة) اءــة الكيميادــميف ل ــة عمــورق

 2018 -2017/  الثالث الثانوي العلمي 

 منها:   صح أو خطأ أمام كل من العبارات  اآلتية, وصّحح املغلوطة  اكتب كلمة :السؤال األول
 احمللول املائي مللح خالت البوتاسيوم هو حملول قلوي. 1)

 احمللول املائي مللح كلوريد األمونيوم هو حملول قلوي. 2)

 احمللول املائي مللح نرتات الصوديوم هو حملول محضي. 3) 

 (4 (pH )( 5حملول كلوريد األمونيوم برتكيز معني يساوي.) 

(5 (pH )( 7حملول كلوريد الصوديوم برتكيز معني يساوي.) 

 مجيع أمالح الصوديوم شحيحة الذوبان عند درجة احلرارة العادية. 6)

 اخرت اإلجابة الصحيحة لكل من العبارات اآلتية: :الثانيالسؤال 

   :امللح الذواب الذي يتحلمه يف املاء من بني األمالح اآلتية هو 1)

2PbC (d 4NH C (c AgC (b KC (a 

 : ( من بني احملاليل اآلتية املتساوية الرتكيز هو حملولpHاحمللول املائي الذي له أصغر قيمة ) 2) 

3CH COONa (d 4NH C (c 4NH OH (b NaC (a 

pHعند متديد حملول للصود الكاوي ذي ) 3)  13(عشر مرات فإن قيمة الـ )pHاحمللول الناتج تساوي ) : 

10 (d 11 (c 12 (b 13 (a 

 املشعر املناسب يف معايرة محض قوي بأساس قوي هو:  4)

 a) اهلليانتني b) أزرق بروم التيمول c) عباد الشمس d) الفينول فتالئني

(5 (pH :احمللول عند نقطة نهاية املعايرة حلمض ضعيف و أساس قوي هو ) 

3 (d 8.72 (c 7 (b 5 (a 

 حل املسائل اآلتية: السؤال الثالث:
4NHيد األمونيوم )كلورلح حملول مل املسألة األوىل: C )( 2تركيزه -118 10 mo .) ( 51.8و ثابت تأين النشادر يساوي 10) ,و املطلوب: 

     .اكتب معادلة حلمهة هذا امللح . .احسب ثابت حلمهة هذا امللح . 

 3. احسبH O
    وOH

               .يف احمللول امللحي ( احسب .pHاحمللول, ماذا تستنتج؟ ) 

            .احسب النسبة املئوية املتحلمهة . .اكتب امساء اجلزيئات و األيونات يف احمللول . 

50)نضــيف   املسأأألة النية:أأة: m 2) ( مــن حملــول نــرتات الكالســيوم تركيــزه املــولي    -12 10 mo . ) 150)إىل m ( مــن حملــول  

3) كربيتات األمونيوم تركيزه املولي -18 10 mo .42.4)الكالسيوم يساوي  (, فإذا علمت أن ثابت جداء الذوبان لكربيتات 10) 

 وضِّح حسابيًا إْن كان كربيتات الكالسيوم يرتسب أم ال. و املطلوب:
 

4)نضيف إىل  املسألة النيلنة: g ( من حبات الصود الكاوي )500 m 10.05-) من حملول محض الكربيت تركيزه  (  mo و ( .

10.2-حملول محض كلور املاء تركيزه ) mo و املطلوب:(, .
 

 

 حجم حملول محض كلور املاء املستخدم يف املعايرة.. احسب 

 ..ما قيمة تركيز أيونات اهلدروكسيد يف احمللول عند نقطة نهاية املعايرة 

 .احسب تركيز أيونات الصوديوم يف احمللول الناتج عن التعديل.
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