
 

 ة الكينياءادميف ورقة عنل 

 0202 -0202/  الثالث الثانوي العلني 

 منها:   ضع إشارة  صح أو خطأ أمام كل من العبارات  اآلتية, وصّحح املغلوطة :األولالسؤال       )أواًل :احلنــوض و األســس(
7يف الْضط احلنضٕ ٓهٌْ  1) -1

3H O 10 mo .   . 

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

7يف الْضط املعتدل ٓهٌْ  3)  -1

3H O 10 mo .   . 

1-حملْل هلٔدزّنطٔد الصْدْٓو تسنٔصِ ) 4) 

bC 0.01mo .( الـ ّ )pOH 2.) 

(5 (2NO( ًأقْٚ م )3NO( نأضاع حطب بسّىػتد ّلْزٖ فإٌ صٔغ٘ احلنض املسافل لهل ميَنا )2HNO محض ) 

 ( محض اآلشّت. 3HNOاآلشّتٕ األقْٚ مً )    

 اخرت اإلجابة الصحيحة لكل من العبارات اآلتية: :الثانيالسؤال 

 حطب ىظسٓ٘ أزٓئْع فإٌ األضاع ٍْ مادٗ نٔنٔأٜ٘: 1)

 a) حتّسز أْٓىات اهلٔدزّجني عيد احنالهلا يف املاٛ. b)     .    حتّسز أْٓىات اهلٔدزّنطٔد عيد احنالهلا يف املاٛ

قادزٗ علٙ ميح بسّتٌْ أّ أنجس إىل مادٗ أخسٚ تتفاعل 

 .معَا

(d  /قادزٗ علٙ اضتكبال شّج الهرتّىٕ /أّ أنجس مً شّج

   . مً مادٗ أخسٚ تتفاعل معَا

(c 

  :( مً بني احملالٔل اآلتٔ٘ املتطآّ٘ الرتنٔص ٍْ حملْلpHاحمللْل املاٜٕ الرٖ لُ أصغس قٔن٘ ) 2) 

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

 نل ما ٓأتٕ ٓيطبل علٙ احمللْل احلنضٕ ما عدا: 3)
7 -1OH 10 mo .     (d 

7 -1

3H O 10 mo .        (c 3H O OH         (b pH 7  (a 

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

  لُ ٓطاّٖ: (pHحملْل الـ)    

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

 حل املسائل اآلتية: :الثالثالسؤال 
1حملْل حلنض نلْز املاٛ تسنٔصِ )املسألة األوىل: -110 mo .املطلْب ّ ): 

 . معادل٘ تأًٓ محض نلْز املاٛ يف املاٛ, ثّه حّدد األشّاج املرتافك٘ )أضاع/محض( حطب ىظسٓ٘ بسّىػتد ّ لْزٖانتب. 

 ..احطب تسنٔص أْٓىات اهلٔدزّنطٔد يف احمللْل 

 .( احطبpH.احمللْل ) 

10.05-فُٔ ) حملْل حيْٖ محض الهربٓت تسنٔص أْٓىات الهربٓتات املسألة الثانية: mo ْز املاٛ تسنٔص ل( ّ محض ن.

10.1mo-أْٓىات الهلْز فُٔ )  :( ّ املطلْب.

 .( احطبpHاحمللْل احلنضٕ الطابل ). 

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

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

 .( احطبpH )ُٔاحمللْل ّ تسنٔص أْٓىات اهلٔدزّنطٔد ف. 

 .( ِ االبتدإٜ ّتسنٔص ُ 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 

200مصج ) :الرابعةاملسألة  m 10.1mo-( مً حملْل هلٔدزّنطٔد البْتاضْٔو تسنٔصِ )  300( مع ). m ( مً حملْل  

10.05-هلٔدزّنطٔد الهالطْٔو تسنٔص أْٓىات الهالطْٔو فُٔ ) mo  احمللْل الكلْٖ الطابل. (pH) احطب :( ّ املطلْب.



 

10.5-حملْل ماٜٕ حيْٖ ٍٔدزّنطٔد األمْىْٔو تسنٔصِ ) :اخلامسةاملسألة  mo       ( ٍّٔدزّنطٔد الصْدْٓو تسنٔصِ .

(-10.1mo . )( ٖ طّا ْوٓ  ْٔى ٔد األم نط ٔدّز  ًٍ ٌ ثابت تٓأ 51.8فإذا علنت أ 10 ّ ل.(,  را احملْل ْو يفٍ  ْٔى ْىات األم ٔص ٓأ ب: احطب تسن  املطْل

10.2-اهلٔدزّجني تسنٔصِ ) ٔدحملْل حلنض ضٔاى :السادسةاملسألة  mo 105) ( ّثابت تأٓيُ ٓطاّٖ. 10 :املطلْب ّ ,) 

 .اهلٔدزّجني يف املاٛ, ثّه حّدد األشّاج املرتافك٘ )أضاع/محض( حطب ىظسٓ٘ بسّىػتد ّ لْزٖ. ٔدانتب معادل٘ تأًٓ محض ضٔاى 

 .يف احمللْل ٔداحطب تسنٔص أْٓىات الطٔاى.                 .( احطبpHاحمللْل ). 

اهلٔدزّجني ٔد. احطب دزج٘ تأًٓ محض ضٔاى. 

 .ٕل احلنض ِ ) ىضٔف إىل احملْل ٛ تسنٔص ْز املا 10.1mo-الطابل محض نل ٔاى. ْىات الط ل. ٔد(, احطب الرتنٔص اجلدٓد ألٓ  يف احملْل

 اكتب كلمة  صح أو خطأ أمام كل من العبارات  اآلتية, وصّحح املغلوطة منها:   :السؤال األول)ثانيًا: املعايرة و األمالح(
 احمللْل املاٜٕ مللح نلْزٓد األمْىْٔو ٍْ حملْل قلْٖ. 2)          احمللْل املاٜٕ مللح خالت البْتاضْٔو ٍْ حملْل قلْٖ. 1)

 (.5حملْل نلْزٓد األمْىْٔو برتنٔص معني ٓطاّٖ )( pH) 4)         احمللْل املاٜٕ مللح ىرتات الصْدْٓو ٍْ حملْل محضٕ. 3) 

(5 (pH )( ّٖ7حملْل نلْزٓد الصْدْٓو برتنٔص معني ٓطا) .(6 .٘ و غخٔخ٘ الرّبٌا عيد دزج٘ احلسازٗ العادٓ  مجٔع أمالح الصْدْٓ

 اخرت اإلجابة الصحيحة لكل من العبارات اآلتية: السؤال الثاني:

 يف املاٛ مً بني األمالح اآلتٔ٘ ٍْ:   امللح الرّاب الرٖ ٓتخلنُ 1)

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

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

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

pHعيد متدٓد حملْل للصْد الهاّٖ ذٖ ) 3)  13 ٌعػس مسات فإ )(قٔن٘ الـpH :ّٖاحمللْل الياتج تطا ) 

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

 املػعس املياضب يف معآسٗ محض قْٖ بأضاع قْٖ ٍْ:  4)

 a) اهللٔاىتني b) أشزم بسّو التٔنْل c) الػنظعباد  d) الفٔيْل فتالٝني

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

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

 حل املسائل اآلتية: السؤال الثالث:
ْو )املسألة األوىل:  ْٔى د األم ْٓز ل مللح نل 4NHحمْل C( ِ ٔص 2( تسن -118 10 mo .( ٖ طّا ً اليػادزٓ  ّ ثابت تٓأ  )51.8 10:ب ّ املطْل  ,) 

     .انتب معادل٘ حلنَ٘ ٍرا امللح . .احطب ثابت حلنَ٘ ٍرا امللح . 

 3. احطبH O
    ّOH

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

            .َ٘احطب اليطب٘ املْٝٓ٘ املتخلن .  ّ األْٓىات يف احمللْل.. انتب امساٛ اجلصٓٝات 

ف   املسأأألة الثانيأأة:  50)ىضـٔـ m     ٕ ل ـْـ ــصِ امل ْو تسنٔ ــرتات الهالطـٔـ ل ى ـْـ 2) ( مـًـ حمل -12 10 mo . 150)( إىل m ل    ـْـ ( مـًـ حمل

3) نربٓتات األمْىْٔو تسنٔصِ املْلٕ -18 10 mo . ّٖ42.4)(, فإذا علنت أٌ ثابت جداٛ الرّباٌ لهربٓتات الهالطْٔو ٓطا 10) 

ٌْ ناٌ نربٓتات الهالطْٔو ٓرتضب أو ال.  ّ املطلْب: ّضِّح حطابًٔا إ
 

4)ىضٔف إىل  املسألة الثالثة: g 500الهاّٖ ) ( مً حبات الصْد m 10.05-) ( مً حملْل محض الهربٓت تسنٔصِ   mo . ّ )

10.2-حملْل محض نلْز املاٛ تسنٔصِ ) mo (, ّ املطلْب:.
 

 

.ٗاحطب حجه حملْل محض نلْز املاٛ املطتددو يف املعآس . 

يف احمللْل عيد ىكط٘ ىَآ٘ املعآسٗ. . ما قٔن٘ تسنٔص أْٓىات اهلدزّنطٔد 

.احطب تسنٔص أْٓىات الصْدْٓو يف احمللْل الياتج عً التعدٓل .
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