
 

 (احلنــوض و األســس) اءــة الكينيادــميف ل ــة عنــورق

 8102 -8102/  الثالث الثانوي العلني 

 منها:   ضع إشارة  صح أو خطأ أمام كل من العبارات  اآلتية, وصّحح املغلوطة :األولالسؤال 

7يف الْضط احلنضٕ ٓكٌْ  1) -1

3H O 10 mo .   . 

7يف الْضط الكلْٖ ٓكٌْ  2) -1OH 10 mo .   . 

7يف الْضط املعتدل ٓكٌْ  3)  -1

3H O 10 mo .   . 

1-حملْل هلٔدزّكطٔد الصْدْٓو تسكٔصِ ) 4) 

bC 0.01mo .( الـ ّ )pOH 2.) 

(5 (2NO( ًأقْٚ م )3NO( كأضاس حطب بسّىشتد ّلْزٖ فإٌ صٔغ٘ احلنض املسافل لكل ميَنا )2HNO محض ) 

 ( محض اآلشّت. 3HNOاآلشّتٕ األقْٚ مً )    

 اخرت اإلجابة الصحيحة لكل من العبارات اآلتية: :الثانيالسؤال 

 حطب ىظسٓ٘ أزٓئْس فإٌ األضاس ٍْ مادٗ كٔنٔأٜ٘: 1)

  (a ٛحتّسز أْٓىات اهلٔدزّجني عيد احنالهلا يف املا  .          

  (b ٛحتّسز أْٓىات اهلٔدزّكطٔد عيد احنالهلا يف املا    .     

  (c  ٕمً مادٗ أخسٚ تتفاعل معَا/ أّ أكجس مً شّج/قادزٗ علٙ اضتكبال شّج الكرتّى .                   

  (d قادزٗ علٙ ميح بسّتٌْ أّ أكجس إىل مادٗ أخسٚ تتفاعل معَا .                   

  :حملْل( مً بني احملالٔل اآلتٔ٘ املتطآّ٘ الرتكٔص ٍْ pHاحمللْل املاٜٕ الرٖ لُ أصغس قٔن٘ ) 2) 

  (a HCOOH     .   (b HCN    .                          (c HC    .                                (d KOH. 

 كل ما ٓأتٕ ٓيطبل علٙ احمللْل احلنضٕ ما عدا: 3) 

  (a pH 7    .       (b 3H O OH           .     (c 7 -1

3H O 10 mo .       .   (d 7 -1OH 10 mo .   . 

20) حملْل حلنض الكربٓت حجنُ 4) m 180)ٓضاف إىل  ( 1ّ)ٓطاّٖ ( pH)ّ  الـ(   m ) ٙماٛ مكطس ليخصل عل 

  لُ ٓطاّٖ: (pHحملْل الـ)    

  (a (2)    .             (b (3)    .                              (c (1.8)    .                                (d (0.2). 

 حل املسائل اآلتية: :الثالثالسؤال 

 املسألة األوىل:

1حملْل حلنض كلْز املاٛ تسكٔصِ ) -110 mo .املطلْب ّ ): 

 . معادل٘ تأًٓ محض كلْز املاٛ يف املاٛ, ثّه حّدد األشّاج املرتافك٘ )أضاس/محض( حطب ىظسٓ٘ بسّىشتد ّ لْزٖاكتب. 

 ..احطب تسكٔص أْٓىات اهلٔدزّكطٔد يف احمللْل 

 .( احطبpH.احمللْل ) 



 

 املسألة الثانية:

10.05-فُٔ ) حملْل حيْٖ محض الكربٓت تسكٔص أْٓىات الكربٓتات mo  ْز املاٛ تسكٔص أْٓىات ل( ّ محض ك.

10.1mo-الكلْز فُٔ )  :( ّ املطلْب.

 .( احطبpHاحمللْل احلنضٕ الطابل ). 

 .( 10احطب حجه املاٛ املكطس الالشو إضافتُ إىل m  (.2( فُٔ تطاّٖ )pH)الـ احمللْل احلنضٕ الطابل لتصبح قٔن٘( مً  
 

 املسألة الثالثة:

10.01mo-حملْل ماٜٕ حلنض ضعٔف تسكٔص أْٓىات اهلٔدزّىْٔو فُٔ تطاّٖ )  :( ّ املطلْب.

 .( احطبpH )ُٔاحمللْل ّ تسكٔص أْٓىات اهلٔدزّكطٔد ف. 

 .( ِ االبتدإٜ ّتسكٔص ُ غري تاو,  ٓي ْ حلنض الينل تأ ٕ الطابلٍ  ل املٜا ٌ احملْل 10.5-إذا علنت أ mo ً محض الينل..  (, احطب ثابت تٓأ

 ..احطب دزج٘ تأًٓ محض الينل الطابل 

 :الرابعةاملسألة 

200مصج ) m 10.1mo-( مً حملْل هلٔدزّكطٔد البْتاضْٔو تسكٔصِ )  300( مع ). m  ( مً حملْل هلٔدزّكطٔد  

10.05-الكالطْٔو تسكٔص أْٓىات الكالطْٔو فُٔ ) mo  احمللْل الكلْٖ الطابل.( pH) احطب :( ّ املطلْب.

 :اخلامسةاملسألة 

10.5-حملْل ماٜٕ حيْٖ ٍٔدزّكطٔد األمْىْٔو تسكٔصِ ) mo 10.1mo-( ٍّٔدزّكطٔد الصْدْٓو تسكٔصِ ). . ) 

طاّٖ ) 101.8فإذا علنت أٌ ثابت تأًٓ ٍٔدزّكطٔد األمْىْٔوٓ  10 ّ ,).ل ب: احطب تسكٔص أْٓىات األمْىْٔو يف ٍرا احملْل  املطْل

 :السادسةاملسألة 

10.2-حملْل حلنض ضٔاٌ اهلٔدزّجني تسكٔصِ ) mo 105) ( ّثابت تأٓيُ ٓطاّٖ. 10 :املطلْب ّ ,) 

 ..ٖاكتب معادل٘ تأًٓ محض ضٔاٌ اهلٔدزّجني يف املاٛ, ثّه حّدد األشّاج املرتافك٘ )أضاس/محض( حطب ىظسٓ٘ بسّىشتد ّ لْز 

 .احطب تسكٔص أْٓىات الطٔاٌ يف احمللْل. 

 .( احطبpHاحمللْل ). 

احطب دزج٘ تأًٓ محض ضٔاٌ اهلٔدزّجني .. 

 . ل ِ )ىضٔف إىل احملْل ٛ تسكٔص ْز املا ٕ الطابل محض كل 10.1mo-احلنض ل.. ٌ يف احملْل ٔا ْىات الط  (, احطب الرتكٔص اجلدٓد ألٓ
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