
 

 االضه:                          مذاكـــــرة الفصـــــل الثانــــــي                                                                                                                               

 الصعب٘:                                                                الكينيـــــــــــــــــــاء                                                                                                                                     
  ٘: الدزج        (                               0202 – 0202الثالث الثانوي العلني )                                                                                                                     

   انقلها إىل ورقة إجابتك:, و مما يأتياخرت اإلجابة الصحيحة لكل  السؤال األول:
10.01moحملْل مائٕ هلدزّكطٔد البْتاضْٔو تسكٔصِ ) 1) . (تكٌْ قٔن٘ الـ , )pH:ٍّ٘ٓرا احمللْل مطا )  

1 (d 12 (c 13 (b 2 (a 

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

H COOH (d 3HNO (c 4NH OH (b 2H O (a 

                                                :األسئلة اآلتية أجب على :الثانيالسؤال 
 اكتب معادل٘ تأًٓ محض اآلشّت يف املاء, ثّه حّدد األشّاج املرتافق٘ )أضاس/محض( حطب بسّىصتد ّ لْزٖ. 1) 

 حملْل مائٕ مللح منالت البْتاضْٔو, ّ املطلْب: 2)

a)  ٘حلنَ٘ ٍرا امللح.اكتب معادل 

b) .اكتب عالق٘ ثابت احللنَ٘ هلرا امللح بدالل٘ الرتاكٔص 

  اشسح آلٔ٘ إذاب٘ ملح  ) 3) 3 4 2
Ca PO) الرّباٌ يف حملْلُ املصبع عيد إضاف٘ محض كلْز املاء إلُٔ. قلٔل 

                                                                                                                         اآلتية:                                                                       حل املسائل  :الثالثالسؤال                              

3CH) حملْل مائٕ حلنضاملسألة األوىل:  COOH) ُفإذا علنت أٌ ل (pH 4,)  

5)ّ أٌ قٔن٘ ثابت تأًٓ ٍرا احلنض

aK 2 10 ), :املطلْب ّ 

 ..اكتب معادل٘ التأًٓ حلنض اخلل 

 ..احطب الرتكٔص االبتدائٕ حمللْل ٍرا احلنض 

 .احطب (pOH )احمللْل. 

 .٘دزج٘ التأًٓ هلرا احلنض احطب قٔن. 

500)ىضـٔ      :الثانيةاملسألة  m 4) ( مـً حملـْل كلْزٓـد البـازْٓو ذٖ الرتكٔـص       -12 10 mo . 500)( إىل m ( مـً حملـْل    

4) كربٓتات البْتاضْٔو ذٖ الرتكٔص -14 10 mo . ّٖ8)(,فإذا علنت أٌ جداء ذّباٌ ملح كربٓتات البازْٓو ٓطا

SPK 10) 

 ؟أو ال بًّٔ باحلطاب ٍل ٓرتضب ملح كربٓتات البازْٓو

30) لتعدٓل  املسألة الثالثة: m 10.04-) ( مً حملْل محض الكربٓت تسكٔصِ   mo 10)لصو ( . m مً حملْل البْتاس الكاّٖ  ( 

, ّ املطلْب:حتٙ متاو املعآسٗ
 

 

 .اكتب املعادل٘ األْٓىٔ٘ لتفاعل املعآسٗ احلاصل. 

 .( 1-احطب تسكٔص حملْل البْتاس الكاّٖ مقدزًا بـmo  (.1g-( ثه بـ ).

 .(40احطب حجه املاء املقطس الالشو إضافتُ إىل m 10.01mo-( مً حملْل محض الكربٓت الطابق لٔصبح تسكٔصِ )  .).

 **انتهت األسئلة**

 مع كل احلب و الرضا                   واهلل ولي التوفيق
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