
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر المتقدم اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/15                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني عشر المتقدم في مادة كيمياء ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/15chemistry                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر المتقدم في مادة كيمياء الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/15chemistry1     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني عشر المتقدم اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade15                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس طارق عمر  اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://almanahj.com/ae
https://almanahj.com/ae
https://almanahj.com/ae/15
https://almanahj.com/ae/15
https://almanahj.com/ae/15chemistry
https://almanahj.com/ae/15chemistry
https://almanahj.com/ae/15chemistry1
https://almanahj.com/ae/15chemistry1
https://almanahj.com/ae/grade15
https://almanahj.com/ae/grade15
https://almanahj.com/ae/pages/search?teacher_name=طارق عمر 
https://t.me/almanahj_bot
https://t.me/almanahj_bot
http://www.tcpdf.org


                                         

  مدرسة المنارة الخاصة )الشامخة(
 

                                                                                     

             Tel: 025858621 / 025858760    .shk.ampss.aewww    info@ampss.ae: mail E    : مؤسسة تعليمية  رائدة في الفكر واألداء والمخرجات رؤية المدرسة
 وطن: أداء مؤسسي متطور يضمن الجودة في المخرج ويحقق الشراكة في المجتمع المحلي ليؤهل جيالً يملك المعارف والمهارات والقيم، وينتمي للرسالة المدرسة

                                                        
 

 

 2020/2021الفصل الدراسي األول  
 

 رانيا سعيد  –معلما المادة : طارق عمر 

  
 

 

 
 
 
 
 

 

  االولى الطاقة والتغيرات الكيمائية الوحدة  ات  ار  ه  م   
 يحسب التغير في المحتوى الحرارى بطريقة معادلة  يعرف السعر الحرارى  

 الجمع 
 

 q = c m ∆T يستخدم العالقة الرياضية  

 لحل بعض االمثلة 
يحسب التغير في المحتوى الحرارى بطريقة قانون  

 هس  
من قيم االنتروبي ل يحسب الطاقة الحرة لتفاع  يميز بين التفاعالت الماصة للحرارة والطاردة للحرارة  

 والمحتوى الحرارى للتفاعل .
بحدد هل التفاعل تلقائي او غير تلقائي من قيمة   ارية بطريقة صحيحة يكتب معادلة حر  

 الطاقة الحرة  .
   يقارن بين حرارة التكوين وحرارة االحتراق  

 

ع ة   اج  ر   ي ع شر متقدمللصَّف الثان كيمياء م 
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  الوحدة الثانية االحماض والقواعد ات  ار  ه  م   
ان يتعرف على الخوص الكيميائية والفيزيائية  

             لالحماض والقواعد             
ان يربط قوة الحمض والقاعدة بدرجة تاين  

 الحمض والقاعدة                       
 

ان تقارن قوة حمض ضعيف بقوة قاعدتة   ان يصنف المحاليل الى حمضية وقاعدية  
 المرافقة                               

 يعرف المقصود بالكواشف   ان يقارن بين نموذج ارهينيوس وبرونشتد ولويس 
 يحسب تركيز مادة باستخدام المعايرة   ان يصنف االحماض حسب التركيب 
ان يتعرف على الخوص الكيميائية والفيزيائية  

    لالحماض والقواعد                      
  

 

  اسم الطالب
   الصف والشعبة
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 اوال : الطاقة والتغيرات الكيميائية
 

 المهارات المتعلقة بالجزء االول 
 يعرف السعر الحرارى 

 لحل بعض االمثلة q = c m ∆T يستخدم العالقة الرياضية 
 يميز بين التفاعالت الماصة للحرارة والطاردة للحرارة 

 عادلة حرارية بطريقة صحيحة يكتب م
 يقارن بين حرارة التكوين وحرارة االحتراق 

 
 

 . حرارة انتاج او بعمل القيام على القدرة هى:  الطاقة
 .  الحركة وطاقة(   الوضع طاقة)  الكامنة الطاقة الى الطاقة تنقسم

 هوضع من اكبر وضع طاقة له المكتب على بالكو مثل,  وضعه عن او الجسم تركيب عن الناتجة الطاقة هى:  الوضع طاقة 
 . الغرفة ارض على
 . حركة طاقة تكتسب ركلها عند الكرة مثل,  االجسام حركة عن الناتجة الطاقة هى:   الحركية طاقةال

 من اتحويله يمكن ولكن العدم من تستحدث وال تفنى ال الطاقة:   ( الحرارية للديناميكا االول القانون)  الطاقة حفظ قانون
 .  اخرى الى صورة

 :  الطاقة حفظ قانون على امثلة
 . كهربائية طاقة تحولها التى توربينات تشغل حركة طاقة الى تتحول وضع طاقة تمتلك سد خلف المختزنه المياه -1
 . حرارية طاقة الى البروبان روابط في المختزنه(  الكيميائية)  الوضع طاقة تتحول البروبان احتراق عند -2

 q لحرارةا
 . سخونه أقل جسم الى سخونه اكثر جسم من تنتقل التى الطاقة هى

 :  هى وحدات بعدة الحرارة استق:   الحرارة قياس
  واحدة سليزية  درجة النقي الماء من واحد جرام حرارة درجة لرفع الالزمة الحرارة كمية وهو:   calالحراري السعر -1
  سعر 1000 يعادل وهو:   Cal  or  kcal كالوري الكيلو أو الغذائي السعر -2
         1𝐶𝑎𝑙1000𝑐𝑎𝑙      ,   1000𝑐𝑎𝑙1𝐶𝑎𝑙                   or :  يلي كما  kcal   or Cal و   cal بين تحويل معاملي استنتاج يمكن هنا من 

1𝑘𝑐𝑎𝑙1000𝑐𝑎𝑙           ,        1000𝑐𝑎𝑙1𝑘𝑐𝑎𝑙  

 مثال احسب كمية الحرارة بالسعر الموجودة في 5.2 كيلو سعر 

   يعادل الحراري السعر فان ولذلك حراري سعر  0.2390 ويعادل الطاقة لقياس الدولية الوحدة وهو ( J)  الجول -3 
 .   جول 4.184   
         1𝐽0.1290𝑐𝑎𝑙      ,   0.1290𝑐𝑎𝑙1𝐽                   or :  يلي كما  J و   cal بين تحويل معاملي استنتاج يمكن هنا من

4.184 𝐽1𝑐𝑎𝑙           ,        
1𝑐𝑎𝑙4.184𝐽  
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 Cالحرارة النوعية 

 . سليزية واحدة درجة المادة من واحد جرام حرارة درجة لرفع الالزمة الحرارة كمية
 من اسرع الخرسانه حرارة درجة ترتفع لذلك     0.84J/g.c  لخرسانهل و     J/g.c 4.184=  للماء النوعية الحرارة

 . المشمس اليوم في الماء
 :  الممتصة الحرارة كمية لحساب التالية العالقة نستخدم :  الممتصة الحرارة كمبة حساب

q = c m ∆T 
 درجات فرق  T∆,  بالجرام المادة ةكتل  m,  للمادة النوعية الحرارة  c,  المنطلقة او الممتصة  الحرارة كمية q حيث 

 ∆iT – for  T  1T-2T = T   حيث الحرارة
  منطلقة الطاقة ان يعني وذلك سالبة تكون قد q قيمة ملحوظة 

  

 : مسائل 
 من الممتصة الحرارة كمية احسب (1

 250 كتلتها الجرانيت من طبقة
 ثم c 20 حرارتها كانت جرام

 . c 35 الى ارتفعت
 تمتص التي ةالفض كتلة احسب (2

340J  حرارتها درجة لتصبح 
70 c 42 كانت ان بعد c  . 

 من لقطعة النوعية الحرارة احسب (3
 ارتفعت kg 2.5 كتلتها الحديد
  c 55 بمقدار حرارتها درجة
 kJ 61.737 المتصاصها نتيجة

 . الطاقة من
 

 .  c 32 الى c 70 من حرارتها درجة انخفضت عندما المغنيسيوم  44g من المنطلقة الطاقة كمية احسب (4

 درجة فما c 25 االبتدائية الحرارة درجة كانت عندما   g 276 J 4.50 مقدارها الذهب من صلبة كتلة امتصت (5
 (  c 500)                                                                       ؟ النهائية الحرارة

 هده هى فما  J 495.144 امتصاصها بعد  c 45 فاصبحت  c 22 حرارتها درجة كانت  g 24 كتلتها ما مادة (6
 (االلمنيوم )                                                                                    ؟ المادة

 سلبيات)  الشمسية السخانات في استخدامها يمكن للماء النوعية الحرارة الرتفاع نظرا:  الشمسية الطاقة استخدام
 . يةكهربائ طاقة الى مباشرة الشمسية الطاقة لتحويل الشمسية الخاليا تكنولوجيا تطوير يتم حاليا( ,  وايجابيات
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 q الحرارة

 تالتفاعال اثناء اطالقها او امتصاصها يتم التي الحرارة كمية لقياس المسعر يستخدم:  الحرارة قياس
 . الكيميائية
 . الحرارة كمية لقياس يستخدم معزول هازج : المسعر

 قياس الحرارة النوعية لفلز  :التجربة     
 االبتدائية الحرارة درجة حيث المسعر في الماء من  125g ضع .1

25 c  
  c 115 درجة حتى معلوم غير فلز من  50g سخن .2
 تىال الحرارة درجة ثبات حتى وانتظر الماء في الساخن الفلز ضع .3

   c 29 تصبح سوف
 يالت للحرارة مساوية الفلز فقدها التى الحرارة كمية يكون سوف .4

  الماء اكتسبها
 q = c m   العالقة من الحرارة كمية حساب يمكن .5

∆T                            

 

 : يلي كما بالتعويض الماء اكتسبها التي الحرارة نحسب:  اوال 
q = 4.184 J/ g.c x 125 g x ( 29 – 25 )c  = 2092 J                                                                                                             

  العالقة تطبيق يمكن ولذلك الفلز فقدها التي الحرارة كمية نفسها هيا الكمية هذه:  ثانيا
  q فلز=  - q ماء          q فلز=   -2092                                                

  c  =   −2092𝐽𝑚 𝑋 ∆𝑇                       0.486 =    الحديد هو  الفلز ان واضح
 أختر االجابة الصحيحة مما  يلي :    )أ( :  السؤال األول

 كمية الحرارة الالزمة لرفع درجة حرارة جرام من الماء درجة واحدة سليزية :  -1

 الحرارة النوعية للمادة  –د  السعر الغذائي  -جـ  الجول  -ب  السعر الحراري -أ

 الحرارة الالزمة لتبخير مول واحد من المادة يعبر عنها  :  -2

  ∆solidH -د  ∆condH -جـ   ∆vapH -ب  ∆fusH -أ

 تساوي :   J 240لديك كمية من الحرارة مقدارها  – 3

 cal 1004.2 – د cal 57.36 -جـ  kJ 24000 –ب   kJ 2.4 -أ

 احد الثفاعالت التالية ماص للحرارة :  -4

-      -جـ O  + 286 kj2→  H  2½  O + 2H      -أ 
3+ NO +

4→ NH 3NO427kJ + NH     
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  -ب

 

 

 kJ-H=∆3       O2→ Fe 24Fe + 3O 1625 -د

 

 ( – kJ /mol 1366هى )  ( OH = 46 g/mol5H2Cاذا علمت ان حرارة االحتراق القياسية لاليثانول )  – 5 
  ايثانول تساوي :  23gفان كمية الحرارة الناتجة عن حرق          

  kJ 29.7 –د     kJ 59.39 -جـ  kJ 2732 –ب   kJ 683 -أ

  تمثل  :      kJ  -∆H=    2(g)→ SO 2(g)+O(s)S  296  المعادلة  الحرارية   – 6
  ليست احتراق اوتكوين  –د  تكوين فقط   -جـ    احتراق فقط –ب  حرارة تكوين واحتراق -أ

 

 المهارات المتعلقة بالجزء الثانى 

 يحسب التغير في المحتوى الحرارى بطريقة معادلة الجمع 

 يحسب التغير في المحتوى الحرارى بطريقة قانون هس  

 يحسب الطاقة الحرة لتفاعل من قيم االنتروبي والمحتوى الحرارى للتفاعل .

 حدد هل التفاعل تلقائي او غير تلقائي من قيمة الطاقة الحرة  .ب
 

 

  والكون الكيميائية الطاقة  
  الكيميائية للتفاعالت المصاحبة الحرارية التغيرات دراسة هى:  الحرارية الكيمياء
   العملية او التفاعل يشمل الذى ونالك من المعين الجزء هو:  النظام

  دراستها يف ترغب التي           
  المحيط هو الكون في النظام بخالف شىء كل:  المحيط
  المحيط مع النظام هو:  الكون

  المحيط+  النظام=  الكون                                       
 
  الفحم احتراق مثل  المحيط الى النظام من الطاقة فيه تنتقل للحرارة طارد تفاعل يكون قد النظام

   الباردة الكمادات مثل النظام الى المحيط من الطاقة فيه تنتقل حرارةلل ماص او
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 H ∆  الحراري المحتوى في والتغير  H الحراري المحتوى

  عمليا قياسها يمكن وال المادة في داخليا المختزنه الطاقة هو:   H الحراري المحتوى
 الحراري والمحتوى الناتجة للمواد الحراري المحتوى بين الفرق هو : H ∆  الحراري المحتوى في والتغير
 .  مسعر داخل التفاعل باجراء عمليا قياسه يمكن و المتفاعلة للمواد

 التفاعالت الكيميائية
 ماصه للحرارة طاردة للحرارة

  التفاعل من كناتج حرارية طاقة فيها تنطلق
  الساخنه الكمادة تفاعل:  مثال

+ 1625 kJ  3O2→ Fe 24Fe + 3O 
 جةالنات من أكبر المتفاعله للمواد الحراري المحتوى

 
P ˃ H  RH  

 

 

 

 

   المتفاعالت من كجزء حرارية طاقة فيها تمتص
   الباردة الكمادة تفاعل:  مثال

  -
3+ NO +

4→ NH 3NO427kJ + NH 
 لةالمتفاع من أكبر الناتجة للمواد الحراري المحتوى

 
P ˂  H  RH  

 

 
 
 

 :  المعادلة في بالتطبيق
                 RH – PH = H∆  

  الطاردة التفاعالت في سالبة دائما H∆ قيمة تكون
  :  التالي بالشكل المعادلة كتابة يمكن لذلك

 
1625 kJ -=H ∆    3O2→ Fe 24Fe + 3O 

 

 :  المعادلة في بالتطبيق
                 RH – PH = H∆  

  الماصة التفاعالت في موجبة ادائم H∆ قيمة تكون
  :  التالي بالشكل المعادلة كتابة يمكن لذلك

 
  H = 27kJ∆  -

3+ NO +
4→ NH 3NO4NH 

 
 

  الحرارية  الكيميائية المعادالت تسمى السابقة النهائية المعادالت
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                    حل المسائل التالية :                                          :  ل الثاني السؤا
 فامتصت كمية من الطاقة مقدارها  c 35الى  c 20جرام من درجة   25سخنت قطعة  من الجرانيت كتلتها  (1

  300 J    35احسب كمية الطاقة التي تفقدها كتلة الجرانيت السابقة اذا بردت من درجة C  10الى درجة C  ؟ 

 ( 0.8اوال : الحرارة النوعية ) 
 (   J 500) ثانيا : تفقد 

 

 (   H= ?    2  (g)→ 2CO  2 (g)+  O  (g)2CO∆احسب التغير في المحتوى الحراري للتفاعل )  (2

 (  - 2CO  =393 kJ/mole )   علما بان حرارة التكوين القياسية لكل من ثاني اكسيد الكربون
 ( CO   =-110 kJ /moleوأول اكسيد الكربون )  

 

       ∆H= -566 KJ                                                                                        

 
 
  -للتفاعل التالي :  H∆( لحساب  2( و )  1استخدم المعادلتين )  (3

2CO (g)  +  2NO (g)  → 2CO2  (g) + N2     ∆H= ?   
 

1) 2CO (g)  +  O2 (g)  → 2CO2  (g)    ∆H= -566kJ   
2) N2 (g)  +  O2 (g)  → 2NO  (g)    ∆H= -180 kJ    
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 االحماض والقواعد:  ثانيا 
 

 المهارات المتعلقة بالجزء االول
 ان يتعرف على الخوص الكيميائية والفيزيائية لالحماض والقواعد                         

 ان يصنف المحاليل الى حمضية وقاعدية 
 تد ولويسان يقارن بين نموذج ارهينيوس وبرونش

 ان يصنف االحماض حسب التركيب
 ان يتعرف على الخوص الكيميائية والفيزيائية لالحماض والقواعد                         

 
  والقواعد االحماض نظريات

  أرهينيوس نموذج -1
 . ائيالم المحلول في الهيدروجين ايونات النتاج وتتأين الهيدروجين على تحتوي مادة:  أرهينيوس حمض

 (   3CO2, H 4SO2, H 3HCl , HNO )   ارهينيوس احماض على أمثلة 
 -+   Cl   +HCl  →  H          

 المائي المحلول في  الهيدروكسيد ايونات النتاج وتتأين(  OH)  هيدروكسيد مجموعة على تحتوي مادة:  أرهينيوس قاعدة
 (   Mg(OH) , KOH 2NaOH , Ca(OH) ,2)   ارهينيوس  قواعد على أمثلة 

-+   OH   +NaOH   →  Na          
  ؟ والقواعد لالحماض وكافي شامل تعريف يمثل ال ارهينيوس نموذج:  علل

 مجموعة على تحتوى ال(  3CO2Na)  الصوديوم وكربونات(  3NH)  االمونيا  مثل المركبات بعض الن: االجابة
 و  االحماض تعريفه في يشمل لم انه كما الماء في ذوبانهما عند روكسيدالهيد ايونات ينتجان قواعد ولكنهما الهيدروكسيد

 . الماء في تذوب ال التي القواعد
 لوري – برونشتد نموذج -2

 (  H+  البروتون)  الهيدروجين كاتيون  تمنح  مادة هو:  برونشتد حمض
 (  H+  البروتون)  الهيدروجين كاتيون تستقبل مادة هو:  برونشتد  قاعدة

     
                                            +

4+    NH    -Cl 
 

↔ 
         

     3HCl    +    NH 
 حمض برونشتد       قاعدة  برونشتد   القاعدة المرافقة   الحمض المرافق

 
+  ) هى  المرافقة االزواج

4, NH  3NH  )و ( -HCl, Cl ) 
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 . هيدروجين ايون قاعدة تستقبل عندما ينتج الذي لنوعا هو:  المرافق الحمض
 .هيدروجين ايون الحمض يمنح عندما ينتج الذي النوع هو:  المرافقة القاعدة
 . واحد هيدروجين ايون استقبال و منح طريق عن معا مرتبطتيين مادتين من يتكون:  المرافق الزوج
  مثل الذرات عديدة االيونات وبعض الماء مثل كقاعدة واما كحمض ماا تتفاعل ان يمكنها مواد هى:  االمفوتيرية المواد

(-, OH -2
4, HPO -4PO2, H -4HSO) 

  ؟ أمفوتيرية مادة الماء يعتير:  علل
 : يلي كما كقاعدة او كحمض اما تتفاعل ان يمكنها النه

HF     +   H2O    ↔    F-     +   H3O+  
   برونشتد قاعدة            
NH3  +   H2O     ↔   NH4

+  +  OH- 
       برونشتد حمض          

 
  ؟ أمفوتيرية مادة 3HCO- أيون يعتير:  علل
 : يلي كما كقاعدة او كحمض اما تتفاعل ان يمكنها النه

   HCO3
-     +   H2O    ↔    CO3

2-  +   H3O+  
برونشتد حمض     

    HCO3
-  +   H3O+     ↔   H2CO3  +  H2O 

برونشتد  دةقاع  
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 البروتونات ومتعددة البروتون احادية االحماض

 االحماض
 عديدة البروتون احادية البروتون

 ذرة على تحتوى احماض
  للتأين قابلة واحدة هيدروجين
, HF ,  3HCl , HNO
COOH3, CH 4HClO 

 ثالثية البروتون لبروتونثنائية ا
 هيدروجين ذرتين على تحتوى احماض

 للتأين قابلة
S2, H 3CO2, H 4SO2H 

 ذرات ثالث على تحتوى احماض
 للتأين قابلة هيدروجين

3BO3, H 4PO3H 
  واحدة مرحلة على تتأين

+O3+  H -O ↔ F2HF + H 
 مرحلتين على تتأين

+O3+H-
3O ↔ HCO2+ H3CO2H 

+O3+ H -2
3O ↔ CO2+ H -

3HCO 

  مراحل ثالث على تتأين
+O3+ H -4PO2O ↔ H2+ H 4PO3H 
+O3+ H -2

4O ↔ HPO2+ H-
4PO2H 

+O3+ H -3
4PO  O ↔2H  +-2

4HPO 

 

 أختر االجابة الصحيحة لكل مما يلي 
 المادة األمفوتيرية مما يلي هي   :   -1
 *4PO3H *+H  *-2

4HPO *-3
4PO 

 :   تفاعل حمض مع كربونات ال ينتج  -2
 *ماءً  اني أكسيد الكربون ث* *أكسجينًا  *ملحًا  
 القاعدة ( المرافق عن بعضهما في  :   –يختلف مكونا زوج ) الحمض  -3
 *أيون هيدروكسيد *أيون هيدرونيوم   بروتون * *جزيء ماء 
 ري لو  -قاعدة برونشتد -القاعدة ( المرافقة التي تشارك في تفاعل حمض –عدد أزواج ) الحمض  -4
 *أربعة     اثنان* *واحد *صفر       
+Cl +  (aq)-(aq)في المعادلة  -5

4(aq)         NH3HCl(aq) + NH :يوجد تفاعل 
            لوري  -قاعدة برونشتد  –حمض *     قاعدة أرهنيوس        –* حمض  

 *  ترسيب استبدال أحادي  *
 :    O 2Hيعتبر  nO)2[ Ni(H      O        2+ nH  2+Ni[+2 في التفاعل  -6
 *    حمض لويس لوري  -*      حمض برونشتد  

                       قاعدة لويس       *    لوري  -*      قاعدة برونشتد  
 العبارة الخاطئة فيما يتعلق بقواعد أرهينيوس  :   -7
 * البعض منها هيدروكسيدات أيونية    

 التيار الكهربائي              * محاليله توصل
 *تتفكك في المحلول لتعطي أيونات الهيدروكسيد             

   تمنح زوجًا من اإللكترونات*
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 لوري :   -حمض برونشتد - 8
 *مستقبل زوجًا من اإللكترونات      

 * مستقبل بروتونًا           
       *مانح زوجًا من اإللكترونات 

   اً مانح بروتون* 
 هو   المادة األمفوتيرية مما يلي هي  -9
 *-OH       *+O3H            * +H        * -2O 

 
 علل لما يأتي -السؤال الثاني    أ

 
  HClالذي يحتوي على ثالث ذرات هيدروجين في كل جزيء هو حمض ضعيف بينما  4PO3H حمض الفوسفوريك  -1

 .  هو حمض قوي الذي يحتوي على ذرة هيدروجين واحدة 

 الن حمض الفوسفوريك يتأين على ثالث مراحل تأين غير تام بينما حمض الهيدروكلوريك يتأين  -
 . على مرحلة واحدة تأين تام   
 . يعتبر حمض الكبريتيك نوعًا من األحماض متعددة البروتون   -2

 4SO2Hالنه يحتوى بروتونين قابلين للتأين  -   
 للحمض القوي هي قاعدة ضعيفة والحمض المرافق للقاعدة القوية هو حمض ضعيفالقاعدة المرافقة  -3
ألن الحمض القوي يفقد البروتون بسهولة بينما القاعدة المرافقه له تكتسب البروتون بصعوبة لذلك تكون ضعيفة وبالمثل  - 

 د البروتون بصعوبة القاعدة القوية تكتسب البروتون بسهولة ويكون الحمض المرافق لها ضعيفا النه يفق
 تحتوي صيغته على أربع ذرات هيدروجين وهو مصنف كحمض  COOH3CHحمض األستيك -4

   أحادي البروتون 
 (  OHالنه يحتوى على ذرة هيدروجين واحدة قابلة للتأين ) المرتبطة باالكسجين  -
 مادة أمفوتيرية  4HSO- يعتبر  -5
 دة ويمكن ان يمنح بروتون ويسلك كحمض كما يلي : النه يمكن ان يستقبل بروتون ويسلك كقاع -

                                                +O3+ H  -2
4SO  ↔O 2+ H -

4HSO   يسلك كحمض 
                                                                    O2+ H   4SO2H  ↔ + O3H  +  -

4HSO    بسلك كقاعدة 
 قاعدة برونشتد و لوري وكذلك قاعدة لويس  3NHتبر تع -6
 قاعدة برونشتد النه يمكن ان يستقبل بروتون وقاعدة لويس النه يمكن ان يمنح زوج من االلكترونات لذرة أخرى  -
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 أكتب أمام الخاصية رقم الصيغة الكيميائية المناسبة  -ب 

 الصيغ الكيميائية الخصائص
 يني قوي ( حمض أكسج    6)     
 ( حمض ثنائي ضعيف    4)     
 ( مادة أمفوتيرية   7)      
 ( قاعدة ضعيفة    3)     
 ( قاعدة قوية    1)     
 ( حمض أكسجيني ضعيف    4)    

 

1-            RbOH 
2- COOH           3CH 
3-            3NH 
4-           3CO2H 
5-             HCl 
6-           3HNO 
7-           O2H 
8- HF                   

 
 أ اخرت املادة غري املنسجمة علمياً مث برر إجابتك   السؤال الثالث  

1-      4S      ,        HClO2,   H       3HF               ,                HNO 
  قي احماض احادية البروتون النه حمض ثنائي البروتون والبا     التربير      S2H      املادة  
2-         O2/H+O3,   H    -,HBr/Br     +

4/NH3,  NH     -2
4/HPO4PO3H 

2املادة    
4/HPO4PO3H        النه زوج غير مترافق والباقي ازواج مترافقةالتربير  

3-  ,        HBr          3SO2,   H       3,                HNO               4SO2H 
  النه حمض ضعيف والباقي احماض قوية    التربير   3SO2H      املادة  
4-      4,        HClO      4PO3,   H       3HCl               ,                HNO 
  النه حمض ضعيف والباقي احماض قويةالتربير      4PO3H      املادة  

 
  لتي تليها ةمرتبة ترتيبًا تصاعديًا حسب قوتها , ادرسه ثم أجب عن األسئل الجدول اآلتي يحتوي على بعض القواعدب 

 األضعف                                                                 األقوى  الرتتيب

- Br- القاعدة
3ClO -F 3NH -OH 

+االمحاض التالية )  -1
4, NH  3HF  ,  HClO   3  (  من هو األقويHClO 
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-         HBr   +يف التفاعل اآليت :  -2
3ClO            -+  Br    3HClO 

 *إلى أي جهة يرجح االتزان في التفاعل السابق ؟.............العكسي ..................................
     HBrأضعف من  3HClO  الن التفاعل يسير في اتجاه الحمض والقاعدة االضعف و 

-و  3HClO    (   و   )   Br-و      HBr) ين المرافقين في التفاعل السابق*حدد الزوج
3ClO  ) 

  OH       ( O2H )-ما صيغة الحمض المرافق للقاعدة  -3
O(l)     2(aq)   + H-2في المعادلة  -جـ 

3(aq)               CO-(aq)     +  OH-
3HCO 

 لهذا النظام ثم فسر لماذا يكون االتجاه األمامي هو المرجح القاعدة ( المرافقين  –حدد الزوجين ) الحمض 
O  ) 2,  H  -)  ,  ( OH  -2 االزواج -

3,  CO  -
3( HCO  يكون االتجاه االمامي هو المرجح النO2H 

 والتفاعل يكون في اتجاه الحمض او القاعده االضعف  3HCOحمض اضعف من 

 أ كتب المصطلح العلمي    -أ السؤال الرابع 
 ) ثنائي          (  حمض يحتوي فقط على عنصرين هما الهيدروجين وعنصر آخر أكثر سالبيه كهربائية -1
 )حمض ارهينيوس (   في المحلول المائي       H+مركب كيميائي يزيد من تركيز أيون الهيدروجين  -2
 عدة ارهينيوس (               () قا  في المحلول المائي  OH-مادة تزيد من تركيز أيونات الهيدروكسيد  -3
 )  ح برونشتد  (              (  جزيء أو أيون مانح للبروتون  -4
 )  ق برونشتد (              (  الحمض الذي منح بروتونًا واحدًا من كل جزيء  -5
  ذرة أو أيون أو جزيء يستقبل زوجًا من اإللكترونات ليكون رابطة تساهمية  -6

 
 يس   ()   ح لو 

 )  ق لويس   (  ذرة أو أيون أو جزيء يمنح زوجًا من اإللكترونات ليكون رابطة تساهمية -7
 )  امفوتيرية  (  المادة التي يمكنها أن تتفاعل كحمض أو كقاعدة  -8
 (  )  التعادل   التفاعل الذي يحدث بين أيونات الهيدرونيوم وأيونات الهيدروكسيد لتكوين جزيئات الماء  -9

 )  ملح أيوني  (  مركب أيوني يتكون من كاتيون القاعدة وأنيون الحمض  -10
 )  تأين الماء   (  عملية ينتج فيها جزيئا ماء أيون هيدرونيوم وأيون هيدروكسيد وذلك بانتقال بروتون -11
 ى  ()  حمض قو    O3H+المادة التي تتأين بشكل تام في المحاليل المائية منتجة أيونات  -12
 ) ح ثنائي البرتون (  الحمض الذي يمنح بروتونين من كل جزيء   -13
 ) ح مرافق  (   حمض يتكون عندما تستقبل قاعدة بروتونًا    -14
 ) ح اكسجيني  (  حمض يتكون من الهيدروجين واألكسجين وعنصر ثالث ال فلزي في الغالب    -15
 ) ح ضعيف    (  ين في المحلول المائي  حمض ينتج القليل من أيونات الهيدروج -16
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  الثاني المهارات المتعلقة بالجزء 
 ان يربط قوة الحمض والقاعدة بدرجة تاين الحمض والقاعدة                       

 ان تقارن قوة حمض ضعيف بقوة قاعدتة المرافقة                               

 يعرف المقصود بالكواشف 
 يحسب تركيز مادة باستخدام المعايرة 

 
 

 : اختر اإلجابة الصحيحة  الرابع السؤال 
 :   M KOH5  -10الرقم الهيدروجيني لمحلول  -1
 *3          *    9     *5            *11      
    القاعدة  حجمي محلولين  –تحدد معايرة الحمض  -2
  متكافئين كيميائياً *      *   لهما الموالرية نفسها                

 *  لهما المواللية نفسها        *     لهما الكتلة نفسها 
 M 1-5.03 x 10الرقم الهيدروجيني لمحلول تركيز أيون الهيدرونيوم فيه  -3
   *0.298             *0.513               *1.542                     *  5.031  

  0.400M NaOHمن   mL 40.0منه في معايرة مع   mL 50.0الذي يتعادل  HClمحلول   Mموالرية  -4
     *0.200    *0.320     *0.280                 *  0.500  
 :هو   12.40في محلول رقمه الهيدروكسيلي   (M)تركيز أيون الهيدرونيوم-5
     *2-2.5 x 10        *2-8.5 x 10                *2-4.5 x 10            *1-1.5 x 10  
 
 :  على شكل  HInفي المحاليل الحمضية يكون الكاشف الذي هو في األساس حمض ضعيف  -7
  * +In  *-In   *InOH  *HIn  
    الذي خالله يغير فيه الكاشف اللون يكون    pHمدى  -8

  pH*     مدى  *   نقطة النهاية                 المدى االنتقالي*                     *   نقطة التكافؤ

       pHهناك تغير سريع في قيمة    NaOHو    HClخالل معايرة محلولي  -9
   OH-و  O3H+ يحدث عندما تتكافأ كميتا *                     يحدث عند اإلضافة األولى لمحلول معلوم *   

 *     ال يحدث خالل المعايرة                  يحدث عند نقاط عدة خالل المعايرة *   
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 معلومة فأي خاصية لهذا المحلول يمكن حسابها مباشرة   NaOHلمحلول القاعدة القوية   pHإذا كانت قيمة  -11
  جميع ما سبق *  O3[H+ [*  OH]- [* *التركيز الموالري  

     في المحلول     O3H+     تمثل تركيز العبارة التي -12
 ]  -[OH - 14-10      ]     -+ [OH  14-10      ]       -/ [OH 14-10     14-] / 10-[OH 

 عادة من  pHيمتد سلم قياس  -13
 14إلي    0                   7إلي    0        1إلي      1-   1إلي  0 
 

     كـ   pHلوان المتأثرة بييمة تستعمل األصباغ ذات األ -15
 أحماض لويس             محاليل قياسية           كواشف        مواد قياسية أولية

  قاعدة نراقب التغير في  –في معايرة حمض  -18
 حجم الحمض لون الكاشف         حجم القاعدة درجة الحرارة

   المحلول يكون فإن   OH]- [أكبر من    H]O3+  [إذا كان  -19
 أمفوتيريًا  متعاداًل         قاعدياً  حمضيًا 

 
 السؤال الثاني : أجب عن األسئلة التالية 

   C°25أ. أجب في المكان المحد  ما إذا كانت الييمة التالية لمحاليل حمضية أو قاعدية عند درجة حرارة 
 M 2-]    =  1x10+O3[H   …………محض…..……-pH    =  4.0                 2   حمض -1

       pOH    =  9.0   …محض ..……-M 2-]  =  1x10-[OH      4    …………قاعدة …..……-3
المطلوب حدد هوية الحمض والقاعدة من حيث    pH  > 7إذا علمت أن نقطة تكافؤ معايرة حمض وقاعدة تقع عند  -ب 

 من الحمض   mL  50عايرة علمًا القاعدة تضاف إلى القوة والضعف  ثم إعط مثال لكل منهما ثم ارسم منحني الم
 

 حمض ضعيف وقاعدة قوية  (1

 حمض االستيك وهيدروكسيد الصوديوم (2

 الرسم على اليسار  (3
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 علمًا بأن المحاليل متساوية التركيز   pHرتب تصاعديًا المحاليل التالية تصاعديًا حسب  -جـ 

, NaCl                     , HCl     2, Ba(OH)    3COOH   ,    NH3CH 
 

  pHاالعلى   2Ba(OH)و   3NH  و     NaClو  COOH3CHو         pH     HClاألقل 

 
 

 اكتب المصطلح العلمي   -السؤال الثالث : أ
التفاعل الذي يحدث بين أيونات الهيدرونيوم وأيونات الهيدروكســــــــــــــيد لتكوين جزيئات  -1

 الماء 
 

 التعادل()     
 )   ملح   ( أيوني يتكون من كاتيون القاعدة وأنيون الحمض  مركب -2
 )  تعادل   ( عملية ينتج فيها جزيئا ماء من أيون هيدرونيوم وأيون هيدروكسيد وذلك بانتقال بروتون -3
 O3[ H   (pH   )+[لتركيز أيون الهيدرونيوم  10سالب اللوغاريتم لألساس -4
 OH    (pOH )]- [ركيز أيون الهيدروكسيد لت 10سالب اللوغاريتم لألساس  -5
 ( كواشف )   المحلول   pHمركبات تتغير ألوانها بتغير -6
 ) مدى الكاشف ( الذي يغير ضمنه الكاشف لونه HPمدى  -7
عملية اإلضـــــــــــــافة المتحكم فيها لكميات يتم قياســـــــــــــها من محلول معلوم التركيز والزمة  -8

 ن محلول مجهول التركيز التمام التفاعل مع كمية معينة م
 )  المعايرة  (

النقطـة التي يكون فيهـا المحلوالن المســــــــــــــتخـدمـان في عمليـة المعـايرة بكميـات متكـافئة  -9
 كيميائيًا 

 )  نقطة التكافؤ(

 )  نقطة النهاية( النقطة التي يتغير عندها لون الكاشف خالل عملية المعايرة  -10
 )   م قياسي ( ة المحلول المعلوم التركيز بدق -11
 C     (14              )°25لمحلول عند   pOHو    pHمجموع  -13
  ب. اختر الكلمة غير المنسجمة مع التبرير       
 M 2-]  =  1x10+O3[H   , pOH    =  9.0        ,  pH =  8.0          ,     M8-]  =  1x10-[OH 

 النه حملول قاعدة والباقي أمحاض ………………..……التبرير           pH =  8.0المادة  
 
 M 8-]  =  1x10+O3[H   , pOH    =  2.0        ,  pH =  6.0         ,     M2-]  =  1x10-[OH 

 النه حملول محض والباقي قواعد التبرير                pH =  6.0المادة  
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 ليه قاعدة وع –لمعايرة حمض    pHفيما يلي  رسم منحني -و

   X , Y , Zالرموز الثالث 

 .. Yأي رمز يمثل نقطة التكافؤ ؟ . -1
 . Xعند أي رمز يكون الحمض فائضًا في هذا النظام ... -2
 ....Zعند أي رمز تكون القاعدة فائضه في هذا النظام ..... -3
 ...كالهما قوى حدد قوة الحمض والقاعدة لهذه المعايرة ....-4
 ...7المعايرة عند نقطة التكافؤ  .... لهذه  pHحدد قيمة  -5
 
 

 قاعدة وعليه  –لمعايرة حمض    pHفيما يلي  رسم منحني -ز 
   X , Y , Zالرموز الثالث 

 ...... Yأي رمز يمثل نقطة التكافؤ ؟ ....... -1
 ... Xعند أي رمز يكون الحمض فائضًا في هذا النظام ..... -2
 ....Zفي هذا النظام .... عند أي رمز تكون القاعدة فائضه -3
 ..ح ضعيف و ق قوية حدد قوة الحمض والقاعدة لهذه المعايرة ..-4
 ...8لهذه المعايرة عند نقطة التكافؤ  .....  pHحدد قيمة  -5

..................................................................................... 
 

 لجميع الطالب والطالبات بالتوفبق والنجاحانتهت االسئلة مع تمنياتنا 
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