
 

 (األمــــالح و املعايـــــرة) اءــة الكينيادــميف ل ــة عنــورق

 8102 -8102/  الثالث الثانوي العلني 

 منها:   صح أو خطأ أمام كل من العبارات  اآلتية, وصّحح املغلوطة  اكتب كلمة :السؤال األول
 احمللْل املائٕ مللح خالت البْتاضْٔو ٍْ حملْل قلْٖ. 1)

 احمللْل املائٕ مللح كلْزٓد األمْىْٔو ٍْ حملْل قلْٖ. 2)

 احمللْل املائٕ مللح ىرتات الصْدْٓو ٍْ حملْل محضٕ. 3) 

 (4 (pH )( ّٖ5حملْل كلْزٓد األمْىْٔو برتكٔص معني ٓطا.) 

(5 (pH )( ّٖ7حملْل كلْزٓد الصْدْٓو برتكٔص معني ٓطا.) 

 مجٔع أمالح الصْدْٓو غحٔح٘ الرّباٌ عيد دزج٘ احلسازٗ العادٓ٘. 6)

 اخرت اإلجابة الصحيحة لكل من العبارات اآلتية: :الثانيالسؤال 

   :امللح الرّاب الرٖ ٓتحلنُ يف املاء مً بني األمالح اآلتٔ٘ ٍْ 1)

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

 : ( مً بني احملالٔل اآلتٔ٘ املتطآّ٘ الرتكٔص ٍْ حملْلpHاحمللْل املائٕ الرٖ لُ أصغس قٔن٘ ) 2) 

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

pHعيد متدٓد حملْل للصْد اللاّٖ ذٖ ) 3)  13(عػس مسات فإٌ قٔن٘ الـ )pH :ّٖاحمللْل الياتج تطا ) 

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

 املػعس املياضب يف معآسٗ محض قْٖ بأضاع قْٖ ٍْ:  4)

 a) اهللٔاىتني b) أشزق بسّو التٔنْل c) عباد الػنظ d) الفٔيْل فتالئني

(5 (pH :ٍْ ْٖاحمللْل عيد ىقط٘ ىَآ٘ املعآسٗ حلنض ضعٔف ّ أضاع ق ) 

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

 اآلتية:حل املسائل  السؤال الثالث:
ل مل املسألة األوىل: ْزلح حمْل ْو )كل ْٔى 4NHٓد األم C )( ِ ٔص 2تسك -118 10 mo .) ( ٖ طّا ً اليػادزٓ  51.8ّ ثابت تٓأ 10) ,ب  :ّ املطْل

     .اكتب معادل٘ حلنَ٘ ٍرا امللح . .احطب ثابت حلنَ٘ ٍرا امللح . 

 3. احطبH O
    ّOH

               .ٕيف احمللْل امللح ( احطب .pHاحمللْل, ماذا تطتيتج؟ ) 

            .َ٘احطب اليطب٘ املئْٓ٘ املتحلن . .اكتب امساء اجلصٓئات ّ األْٓىات يف احمللْل . 

ف   الثانيأأة:املسأأألة  50)ىضـٔـ m    ٕ ل ْو تسكٔــصِ املـْـ ل ىــرتات اللالطـٔـ 2) ( مـًـ حملـْـ -12 10 mo . ) 150)إىل m ل   ( مـًـ حملـْـ

ِ املْلٕ 3) كربٓتات األمْىْٔو تسكٔص -18 10 mo .ثابت جداء الرّباٌ للربٓتات ٌ 42.4)اللالطْٔو ٓطاّٖ  (, فإذا علنت أ 10) 

ٌْ كاٌ كربٓتات اللالطْٔو ٓرتضب أو ال. ّ املطلْب:  ّضِّح حطابًٔا إ
 

4)ىضٔف إىل  املسألة الثالثة: g ( ّٖمً حبات الصْد اللا )500 m 10.05-) ( مً حملْل محض اللربٓت تسكٔصِ   mo . ) ّ

10.2-حملْل محض كلْز املاء تسكٔصِ ) mo ّ املطلْب:(, .
 

 

 حجه حملْل محض كلْز املاء املطتددو يف املعآسٗ.. احطب 

 .يف احمللْل عيد ىقط٘ ىَآ٘ املعآسٗ. ما قٔن٘ تسكٔص أْٓىات اهلدزّكطٔد 

 .احطب تسكٔص أْٓىات الصْدْٓو يف احمللْل الياتج عً التعدٓل.
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