
دولة إسرائيل מדינת	ישראל	 	
وزارة املعارف משרד	החינוך	 	 	

بجروت للمدارس الثانوية أ.  نوع االمتحان:  בגרות	לבתי"ס	על־יסודיים	 א.	 סוג	הבחינה:		
بجروت للممتَحنني اخلارجّيني ب.  בגרות	לנבחנים	אקסטרניים   ב.	  

صيف 2011 موعد االمتحان:  קיץ	תשע"א	 מועד	הבחינה:		

27 ،037303 رقم النموذج:  	27	,037303 מספר	השאלון:	

ورقة إجابات  .1 مالحق:	 גיליון	תשובות	 	.1 נספחים:	

الترتيب الدوري  .2 	 המערכה	המחזורית	 	.2 	

جدول السالبية الكهربائية  .3 	 טבלת	אלקטרושליליות	 	.3 	
ترجمة إلى العربية )2( תרגום	לערבית	)2(		

الكيمياء  		 ה י מ י כ 	
3 وحدات تعليمية						 3	יחידות	לימוד	   

تعليمات للممتَحن 	 הוראות	לנבחן	 	

مّدة االمتحان:  ثالث ساعات.  أ.  	 	 	 א.	משך	הבחינה:	שלוש	שעות.			

مبنى النموذج وتوزيع الدرجات: ب.  	 	 מבנה	השאלון	ומפתח	ההערכה:	 ב.	

في هذا النموذج فصالن. 	 		 	 	 בשאלון	זה	שני	פרקים.				 	

إلزامي  الفصل األّول -  	 		 	 	 			 	 חובה	 	— פרק	ראשון		 	

درجة   40   -   )20x2( נק'       		40 		— 		)20x2(      
درجة   60   -   )20x3( الفصل الثاني -  	 		 נק'	 		60 		— 		)20x3( 	— פרק	שני		 	

درجة   100   - املجموع         	 נק'	 	100 		— סה"כ		 	 	 							 	 	 	

مواّد مساعدة ُيسمح استعمالها:  حاسبة جـ.  	 חומר	עזר	מותר	בשימוש:	מחשבון	 ג.	

)مبا في ذلك احلاسبة البيانية(. 	 		 	 	 			 	 )כולל	מחשבון	גרפי(.	 	

تعليمات خاّصة:	 د.  		 	 	 			 	 	 	 הוראות	מיוחדות:	 ד.	

انتبه:  في السؤال 1 الذي	في الفصل   .1 	 		 שים	לב:		בשאלה	1 שבפרק	הראשון	 	.1  
األّول ثمانية بنود א-ח. لكّل بند معروضة    שמונה	סעיפים	א-ח.	לכל	סעיף	מוצגות	     	 	

أربع إجابات، من بينها عليك اختيار    ארבע	תשובות,	ומהן	עליך	לבחור	בתשובה    
اإلجابة الصحيحة.  أِشر إلى اإلجابات 	 	 הנכונה.	סמן	את	התשובות	הנכונות	בגיליון		    

الصحيحة في ورقة اإلجابات. 	 	 		 	 	 			 	 	 	 		 התשובות.	 	 	 	

أرفق ورقة اإلجابات بدفتر االمتحان.  .2 הדק	את	גיליון	התשובות	למחברת	הבחינה.   .2  
عليك اإلجابة في الفصل األوّل عن  .3 בפרק	הראשון	יש	לענות	על	שתי	השאלות,		  .3  

السؤالني، وفي الفصل الثاني عليك  	 	 		 ובפרק	השני	יש	לענות	על	שלוש	    
اإلجابة عن ثالثة أسئلة من سّتة أسئلة. 	 	 		 	 	 			 	 מבין	שש	שאלות.	 	 	 	

وما شابه(.  أقالم، عمليات حسابية،  كتابته مسّودة )رؤوس  تريد  ما  كّل  في صفحات خاّصة،  فقط،  االمتحان  دفتر  اكتب في     
التعليمات في هذا النموذج مكتوبة بصيغة املذّكر وموّجهة للممتَحنات وللممتَحنني على حّد سواء. اكتب كلمة "مسّودة" في بداية كّل صفحة تستعملها مسّودة. كتابة أّية مسّودة على أوراق خارج دفتر االمتحان قد تسّبب إلغاء االمتحان!

نتمّنى لك النجاح! 	 	 					ב	ה	צ	ל	ח	ה	!	 	
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األسئلة
   الفصل األّول   )40 درجة(

ين 1 َو 2 )لكّل سؤال - 20 درجة(. أجب عن السؤال
أجب عن جميع البنود  א-ח		في ورقة اإلجابات المرفقة )لكّل بند - 5ر2 درجة(.  .1

في كّل بند ضع دائرة حول الرقم الذي يشير إلى اإلجابة الصحيحة.  
قبل أن تجيب، اقرأ جميع اإلجابات المعروضة.  

أمامك أربعة أقوال،	IV - I	، تتطّرق إلى ذّرات عناصر في الترتيب الدوري: 		 א.	

لذّرات العناصر الموجودة في المجموعة الثانية )العمود الثاني(، يوجد عدد   	.I 	

متطابق من إلكترونات التكافؤ. 	  
في ذّرات العناصر الموجودة في المجموعة الثانية، تعّبئ اإللكترونات عدًدا متطابًقا   	.II  

من مستويات الطاقة.   
لذّرات العناصر الموجودة في الدورة الثانية )السطر الثاني(، يوجد عدد متطابق   	.III 	

من إلكترونات التكافؤ.	  
في ذّرات العناصر الموجودة في الدورة الثانية، تعّبئ اإللكترونات عدًدا متطابًقا من   	.IV 	

مستويات الطاقة.  

ما هما القوالن الصحيحان؟  
القوالن		I		َو		III		فقط. 	.1

القوالن		I		َو	IV		فقط. 	.2

القوالن		II		َو	III		فقط. 	.3

القوالن		II		َو	IV			فقط. 	.4

/يتبع في صفحة	3/
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َرتَّبوا ثالثة أربطة تساهمية )كوڤلنتية(، حسب طول الرباط. ב.	

ما هو الترتيب الصحيح؟   
C C-CC 2C O 2= = 	.1

C C-C 2C C O2= = 	.2

C CC C C O2 2= - = 	.3

C CC - C O2= =2 C 	.4

أدخلوا	1	مول من ماّدة مختلفة إلى كّل واحد من ثالثة أوعية، وأضافوا ماًء حّتى نتج محلول  ג.	

حجمه 1	لتر.
يعرض المخّطط الذي أمامك عدد الموالت الكّلي لجسيمات الماّدة المذابة في كّل واحد   

:	c  َو		b  َو	a		من ثالثة المحاليل

3.0

2.0

1.0

0

a b c
احمللول

عدد املوالت 
الكّلي جلسيمات 

املاّدة املذابة

احمللول احمللول 	

في أّي سطر من األسطر 1-4	 تّم عرض المواّد المذابة في المحاليل		a	َو b		َو  c	، حسب  	

المخّطط؟	
	

	
Na SO2 4

Na SO2 4

CH OH3

NaNO3

CH OH3

NaNO3

Na SO2 4 NaNO3

CH OH3

NaNO3

Na SO2 4

CH OH3

a b c

.1

.3

.2

/يتبع في صفحة	4/4.
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االستهالك اليومي الموصى به أليونات البوتاسيوم،	+K	، هو	 4.7 	غرام.  المصدر األساسي  ד.	

.	KC,		،أليونات البوتاسيوم التي في الغذاء هو كلوريد البوتاسيوم
ما هي كتلة		,KC		)بالتقريب( التي يجب استهالكها في اليوم، لتزويد كّمية أيونات  	

البوتاسيوم الموصى بها؟ 

7.5  غرام 	.1

9.0 	غرام 	.2

39.0  غرام 	.3

74.5 	غرام 	.4

)Pb	 ، لكّنه ال يتفاعل مع  )aq
2 + )Ni	، يتفاعل مع أيونات الرصاص، 		 )s فلّز النيكل، 	 ה.	

.	Cr( )aq
3 + أيونات الكروم،			  

ما هو التحديد الصحيح؟ 	

)Ni		، تجذب إلكترونات بمدى أقوى من )aq
2 + أيونات النيكل،	 	.1 	

.	Pb( )aq
2 + أيونات الرصاص، 		   

	.	Pb( )aq
2 + )Cr	، هي مؤكِسد أقوى من أيونات الرصاص، 	 )aq

3 + أيونات الكروم،		 	.2 	

)Ni	، داخل وعاء مصنوع  )aq
2 + يمكن خزن محلول يحوي أيونات النيكل،		 	.3

.	Cr( )s من فلّز الكروم،	  
)Cr	، في محلول يحوي  )s عندما نغمس قضيًبا مصنوًعا من فلّز الكروم،	 	.4

)Pb	، يحدث تفاعل. )aq
2 + أيونات الرصاص،		  

/يتبع في صفحة	5/
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أّي من الرسوم التوضيحية	1-4	التي أمامك هو وصف تخطيطي يالئم المحلول المائي الذي  ו.	

HC	، إلى الماء؟ ( )g, ينتج بعد إضافة كلوريد الهيدروجين،	

		

	

/يتبع في صفحة	6/
34

12

ذّرة هيدروجنيذّرة أوكسجني أيون كلورذّرة كلورمفتاح:
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ُوجدت في المختبر ثالث زجاجات بدون شارات تدّل على محتواها، فيها محاليل مختلفة. ז.	

،	HNO ( )aq3 احتوت إحدى الزجاجات على	100	 مللتر من محلول حامض النيتريك،	 	

.	1M		بتركيز 	

	،	Na SO ( )aq2 4 واحتوت الزجاجة الثانية على	100	مللتر من محلول كبريتات الصوديوم،		 	

.	1M		بتركيز 	

،	H SO ( )aq2 4 واحتوت الزجاجة الثالثة على	100	مللتر من محلول حامض الكبريتيك،	   

.	1M		 بتركيز
للتمييز بين المحاليل الثالثة، اقُترحت أربعة فحوص 4-1.  

كيف يمكن تشخيص محتوى كّل واحدة من الزجاجات بصورة قاطعة؟ 	

فحص إذا كان التوصيل الكهربائي لكّل واحد من المحاليل جّيًدا أم قاباًل لإلهمال.  	.1 	

قياس pH		كّل واحد من المحاليل.	 	.2

NaHCO	، إلى كّل واحد من المحاليل. ( )s3 إضافة هيدروكربونات الصوديوم،		 	.3

)NaOH	، إلى كّل واحد من المحاليل. )s إضافة هيدروكسيد الصوديوم،	 	.4

	 إضافية  )COOH(- حامض األسبرتيك هو حامض أميني يحوي مجموعة كربوكسيلية	 ח.	

َيغ 1-4		التي أمامك تعرض بشكل صحيح مبنى  في المجموعة الجانبية.  أّي من الصِّ  
حامض األسبرتيك في المحلول المائي، في	pH = 7	؟  

	

/يتبع في صفحة	7/
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تحليل قطعة من مقال علمي 
اقرأ القطعة التي أمامك، ثّم أجب عن جميع البنود التي تليها.  	.2

                         زالليات تتصّدر العناوين
تقّرر  العام،  هذا  بمناسبة  العالمي.  الكيمياء  عام  	2011 عام	 ُأعلن 
علماء  ثالثة  إنجازات  لتخليد  جديَدْين  بريديَّْين  طاِبَعْين  إصدار 

إسرائيليين حازوا في العقد األخير على جائزة نوبل في الكيمياء. 
من  تشيخنوڤر  أهرون  والبروفسور  هرشكو  أڤراهام  البروفسور  حاز 
التخنيون على جائزة نوبل سنة	2004	 على اكتشاف اآللية المسؤولة 

عن تحليل الزالليات الفاسدة في الخلية الحّية.
يتّم التحليل بمساعدة زالل األوبيكويتين	(Ubiquitin) الذي يرتبط 
ببتيدات  إلى  ويتحّلل  بحلمأة  الفاسد  الزالل  يمّر  الفاسد.  بالزالل 

جزيئاتها صغيرة نسبًيا.  ومن ثّم ُتفَرز الببتيدات من الخلية.
نوبل    جائزة  على  حازت  وايزمان  معهد  من  يونات  عادا  البروفسور 
سنة	2009	على بحث مبنى الريبوزوم واألداء الوظيفي للريبوزوم - 

جسيم خاّص تنتج فيه الزالليات في الخلية الحّية.  
ُأتيح تحديد المبنى بعد أن طّورت البروفسور يونات طريقة لبلورة 

الريبوزوم.

هناك طرق مختلفة لبلورة المواّد.  إحدى هذه الطرق هي البلورة 
من داخل المحلول. تشمل هذه الطريقة مرحلتين:
في المرحلة األولى ُيذيبون الماّدة في مذيب مالئم.

وفي المرحلة الثانية يبّخرون المذيب ببطء، فتتبلور الماّدة المذابة.

 http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2004	معّد حسب
http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2009

	 	 	 										/يتبع في صفحة	8/)انتبه:  بنود السؤال في الصفحة التالية.(	 	
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أجب عن جميع البنود التي أمامك.
أّي من الرسوم البيانية	I	،	II	،	III		التي أمامك يمكنه أن يصف بشكل صحيح التغّير في  أ.	

عدد الببتيدات أثناء حلمأة الزالل الفاسد؟  عّلل تحديدك. 

	

IIIIII

عدد
الببتيدات

عدد
الببتيدات

عدد
الببتيدات

مجرى احللمأةمجرى احللمأةمجرى احللمأة

	 						

	

 .	A	 أثناء حلمأة الزالل الفاسد ينتج أيًضا الببتيد الثنائي ب.	
:	A	أمامك تمثيل مختصر للصيغة البنائية للببتيد الثنائي 	

O
O OH

NH2N

H

H2N

		 	 	

َيغ البنائية ألربعة أحماض أمينية: أمامك تمثيل مختصر للصِّ 	

	

H2N

O

O O

O

OH

OH

OH

OH

H2N

O

H2N

NH2

NH2

H2N

جليسني

ليزينأالنني

جلوتامني

	

	 	 	 	 	
			)انتبه:  تكملة السؤال في الصفحة التالية.(                                       /يتبع في صفحة	9/
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ما هما الحامضان األمينيان اللذان ترتبط وحداتهما ببعضها البعض في الببتيد 	i  

الثنائي  A؟   
ب من وحدات اثنين من األحماض األمينية المعطاة،  الببتيد الثنائي B		مركَّ  ii

والتي ال تتواجد في الببتيد الثنائي A .  اكتب تمثياًل كاماًل للصيغة البنائية   
. B	للببتيد الثنائي  

	، تحوي أيونات وجزيئات ماء. H O5$CuSO ( )s4 2 ماّدة كبريتات النحاس خمسة هيدرات،
		من محلول مائي. H O5$CuSO ( )s4 2 ُأجريت في المختبر تجربة َبْلَوروا فيها	

		في الماء.  كان حجم H O5$CuSO ( )s4 2 في المرحلة األولى أذابوا	 90	غرام من مسحوق	
المحلول الذي نتج	200		مللتر.   

ماء
أمامك معادلة عملية إذابة الماّدة الصلبة:                                   

H O5$CuSO ( )s4 2 			 2 -+ H O54 +Cu SO( ) ( ) ( )aq aq
2

2+ , 																													 	

صف بالكلمات، في المستوى الميكروسكوبي، المحلول الذي نتج.   i جـ. 
ما هو التركيز الكّلي لجميع األيونات في المحلول الذي نتج؟  فّصل حساباتك. 	 	ii 	

معطى أّن:  الكتلة الموالرية للماّدة الصلبة هي 249.5	 غرام/مول.	 	

بعد أسبوع تبّخر جزء من الماء، ونتجت بّلورة كبيرة. 	  د. 
:	CuSO H O5 ( )s4 2$ أمامك معادلة العملية التي تصف إنتاج بّلورة	

										 	 												 	

	

ُأخرجت البّلورة من المحلول، وتبّقى في المحلول، من ضمن ما تبّقى،	0.06	 مول  	

.	Cu( )aq
2 + من أيونات	  

حّدد بالنسبة لـكّل واحد من القولين  ii-i	 اللذين أمامك إذا كان صحيًحا أم غير صحيح.   	

عّلل كّل تحديد.
أثناء تبخير الماء تزداد قوى الجذب بين األيونات.	 	i 	

كتلة البّلورة التي ُأخرجت هي	 15	غرام.	 	ii 	

/يتبع في صفحة	10/

H O5$4Cu SO H O CuSO5( )
2

( ) ( )aq s2 4 2
2 + + ,

-+
( )aq



כימיה,	קיץ	תשע"א,	מס'	037303,	27	+	נספחים-	10	-
الكيمياء، صيف 2011، رقم 037303، 27 + مالحق

الفصل الثاني   )60 درجة(
أجب عن ثالثة من األسئلة 3-8  )لكّل سؤال - 20 درجة(.

المبنى والترابط
أمامك أربعة أقوال	I	IV-	، يتطرّق كّل واحد منها إلى صفات إحدى الموادّ: 	 	.3 

 .	Ag	،؛ الفّضة	C	،؛ الجرافيت	HBr البروم،	Br2	؛ بروميد الهيدروجين،	
الماّدة موِصلة للكهرباء في الحالة السائلة وفي الحالة الصلبة، وقابلة للتسطيح. 	.I  

تتفاعل الماّدة مع الماء، والمحلول المائي موِصل للكهرباء. 	.II 	

الماّدة غير موِصلة للكهرباء في الحالة السائلة وفي الحالة الصلبة، وذائبّيتها في الماء   	.III 	

منخفضة.  
الماّدة موِصلة للكهرباء في الحالة الصلبة، وال تذوب في الماء. 	.IV 	

ومعطاة أيًضا الرسوم التوضيحية 	d-a		التي تصف مبنى المواّد بصورة تخطيطية.  	 
مفتاح:

ذّرات

أيون موجب

إلكترون

رباط تساهمي (كوڤلنتي)
ab

ية.(	 به: بنود السؤال في الصفحة التال )انت

/يتبع في صفحة	11/

∫‡¯˜Ó

ÌÈÓÂË‡

È·ÂÈÁ ÔÂÈ

ÔÂ¯Ë˜Ï‡

ÈËÏÂÂ˜ ¯˘˜

ab

cd
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انسخ الجدول الذي أمامك إلى دفتر االمتحان، وأكمله. أ.  	

رقم القول الذيالماّدة
يالئم الماّدة

(IV - I)

الحرف الذي يشير إلى
 الرسم التوضيحي الذي 

يالئم الماّدة
(d - a)	

حالة الماّدة كما
يصفها الرسم التوضيحي

البروم
بروميد

 الهيدروجين
الجرافيت

الفّضة

.	Br2	َو	HBr		اكتب صيغة تمثيل إلكترونية لكّل واحد من الجزيئين  i ب.	 	

الرباط التساهمي )الكوڤلنتي( الذي بين ذرَّتي	H	َو	Br		في جزيء HBr		أقوى   	ii 	 	

	.	Br2	في جزيء		Br	من الرباط التساهمي الذي بين ذرَّتي   
اذكر سببين للفرق بين قّوة الرباطين.  فّسر. 	 	 	

اكتب معادلة العملية التي تحدث عندما نضيف إلى الماء الماّدة التي يالئمها   	i ـ.	 ج
	.II	القول  

فّسر لماذا المحلول الذي ينتج في البند الفرعي "جـ	i" موِصل للكهرباء. 	ii 	

الماّدة التي يالئمها القول I، قابلة للتسطيح. فّسر لماذا. 	i د.	 	

الماّدة التي يالئمها الرسم التوضيحي	c، موِصلة للكهرباء في الحالة الصلبة.  	ii  

فّسر لماذا.   

/يتبع في صفحة	12/
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المبنى والترابط
الفريئونات المالَءمة لالستعمال في الثاّلجات وفي المكّيفات الهوائية هي غازات في شروط  	.4

الغرفة.	
أمامك صيغ لثالثة فريئونات: 	

, ,CC F CC F CC F CHC F( ) ( ) ( )g g g2 2 2 2 2, , , , 	 		 	 	

.	CHC F2, اكتب صيغة تمثيل إلكترونية لجزيء 	 	i أ.	 	

.	CHC F ( )2, , CHC		َو		 F ( )g2, صف فرقين، في المستوى الميكروسكوبي، بين	 	ii 	 	

			شكل فراغي رباعي السطوح 2 gCC F2( ), 		،		 gCHC F ( )2, لجزيَئي الفريئونين		 ب.	 	

)טטראדר(.		حّدد بالنسبة لكّل واحد من القولين		i	-	ii		إذا كان صحيًحا أم غير صحيح.    
عّلل كّل تحديد.   

السالبية الكهربائية لذرّات الفلور،	F	، أعلى من السالبية الكهربائية  	i 	 	

		CC F ( )2 2, , لذرّات الكلور،	,C،  لذلك توجد على ذرّات الكلور في جزيء     
شحنة جزئية موجبة. 	 	 	

CC		تأثيرات متبادلة أقوى من التأثيرات المتبادلة   F2( )2, , توجد بين جزيئات		 	ii 	 	

.	CHC F ( )2, , التي بين جزيئات    

ية.(	 به:  تكملة السؤال في الصفحة التال )انت

/يتبع في صفحة	13/
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حّدد بالنسبة لكّل واحد من األربطة التساهمية )الكوڤلنتية( التي بين الذرّات     i جـ.   

ا أم قطبًيا.      CC ، إذا كان نقّيً F CC F2 2, , في جزيء    

F-C ؟  عّلل. C-C  أم  أّي رباط أطول: 	ii   

بات:  أمامك صيغ لثالثة مركَّ 	iii   

 CC FCC F( )g2 2, ,   ,  CF CC F( )g23 ,    , CC CF ( )g3 3,    

. CC F CC F ( )g2 2, , ب   ب هو إيزومير للمركَّ حّدد أّي مركَّ    

عّلل تحديدك.    

. C H ( )18 38 , CC  يذوب في زيت معدني صيغته   F ( )g2 2, الفريئون   i د.  	

فّسر هذه الحقيقة.    

CC  في الزيت المعدني. F ( )g2 2, اكتب معادلة عملية إذابة الفريئون    ii   

  

/يتبع في صفحة 14/
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ية( ائ األكسدة - االختزال والستوكيومتريا )الحسابات الكيمي
استعمل اإلنسان األدوات النحاسية منذ العصور القديمة، واليوم أيًضا توجد للنحاس وألمالح   .5

النحاس استعماالت كثيرة.	

	 	 )Cu	، في المستوى الميكروسكوبي. 	 )s صف مبنى النحاس،   i أ.	 	

اذكر صفتين للنحاس.  ii 	 	

بات مختلفة. يتواجد النحاس في الطبيعة في مركَّ
بات تحوي نحاًسا: أمامك صيغ لخمسة مركَّ  

	 OCu ( )s2 		,				CuO( )s 				,		CuC ( )s2, 			,		 SCu ( )s2 			,				CuS( )s 				 	

بات. حّدد شحنة أيونات النحاس في كّل واحد من المركَّ  i ب.	
بات تستطيع أيونات النحاس العمل كمؤكِسد وكمختِزل    ب/مركَّ حّدد في أّي مركَّ  ii 	

أيًضا. عّلل تحديدك.  

يتناول البندان "جـ" َو "د" إنتاج النحاس.
Cu	، حسب التفاعل (1):	 S( )s2 يتّم إنتاج النحاس من	 ـ.	 ج

(1) Cu S O Cu SO2( ) ( ) ( ) ( )s g s g2 2 2+ +

)Cu	، في التفاعل (1) هو ناتج أكسدة أم ناتج اختزال.  )s حّدد إذا كان النحاس،	  i 	

عّلل تحديدك.      
Cu	؟		 S( )s2 ii  ما هي كتلة النحاس التي يمكن إنتاجها من	5000	 مول		 		

	 فّصل حساباتك.

ية.( به: تكملة السؤال في الصفحة التال )انت
/يتبع في صفحة	15/ 	
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)Cu		 حسب التفاعل	(2):	 )aq
2 + د.	 يتّم إنتاج النحاس من محلول يحوي أيونات 	

(2) Cu Fe Cu Fe3 2 3 2( ) ( ) ( ) ( )aq s s aq
2 3+ ++ +

)Cu		التي    )aq
2 + i	 حّدد إذا كانت كتلة النحاس التي تنتج من	5000	مول من أيونات		 	 	

)Fe	، حسب التفاعل	(2)	، أكبر من كتلة النحاس    )s تفاعلت مع كّمية كافية من	   
التي حسبَتها في البند الفرعي "جـ	ii" أم أصغر منها أم مساوية لها.  عّلل تحديدك.   
)Fe		في المحلول الذي نتج هو	4M. احسب حجم المحلول.    )aq

3 + تركيز أيونات		 	ii 	 	

فّصل حساباتك.   
	 	

/يتبع في صفحة	16/ 	
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األكسدة - االختزال
ب األساسي للصدأ. Fe ، هو املركِّ O ( )s2 3 أكسيد احلديد،   .6

  . Fe( )s H ، هو ناجت لعملية تآكل احلديد،  O3:Fe O ( )s2 23 الصدأ،   

ينتج الصدأ في عملية أكسدة - اختزال، يتفاعل فيها احلديد مع األوكسجني واملاء، حسب 
التفاعل (1):  

(1)	 	 H O3$Fe O H O Fe O2 2
3 3( ) ( ) ( ) ( )s g s2 2 2 3 2+ + ,

حّدد بالنسبة لكّل واحد من القولني ii - i اللذين أمامك إذا كان صحيًحا أم غير صحيح. أ.  	

عّلل كّل حتديد.    

 
.
 

6+ Fe  هي   O ( )s2 3 درجة أكسدة احلديد في األكسيد    i   

في التفاعل	(1) ميّر احلديد بأكسدة.   ii   

. II-I  غمسوا لوحتني حديديتني في وعاءين   i ب.    

الوعاء 	I  حوى زيًتا.    

الوعاء II  حوى مياه حنفية.    

بعد عّدة ساعات ظهرت بقع صدأ على إحدى اللوحتني.    

في أّي وعاء ظهرت بقع الصدأ؟ عّلل.     

. IV-III غمسوا لوحتني حديديتني في وعاءين  ii    

. O ( )g2 الوعاء III حوى مياه حنفية ُأدخل إليها أوكسجني،    

. CO ( )g2 الوعاء IV  حوى مياه حنفية ُأدخل إليها ثاني أكسيد الكربون،     

بعد عّدة ساعات ظهرت بقع صدأ على إحدى اللوحتني.    

في أّي وعاء ظهرت بقع الصدأ؟ عّلل.     

 

)انتبه:  تكملة السؤال في الصفحة التالية.(

      /يتبع في صفحة 17/
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في العصور الوسطى، عندما دعت احلاجة إلى إزالة بقع الصدأ عن السيوف، كان احلّداد يضع   ـ.  ج  

)C ، متوّهج. تفاَعَل الفحم مع األوكسجني الذي في أكسيد    )s األداة الصدئة على فحم،    
. CO ( )g2 احلديد، ونتج ثاني أكسيد الكربون،   

. C( )s Fe ، والفحم،  O ( )s2 3 اكتب معادلة مواَزنة للتفاعل بني أكسيد احلديد،    i   

حسب التفاعل الذي كتبَت معادلته في البند الفرعي "جـ i"، كم مول إلكترونات متّر      ii   

Fe ؟   عّلل. O ( )s2 3 في تفاعل 1 مول     

يقومون في أّيامنا بوقاية احلديد من التآكل بطرق مختلفة.  د. 
لوقاية ماسورة حديدية من التآكل، يصلون بها لوًحا مصنوًعا من فلّز آخر.  

جة حسب القدرة النسبية للفلّز على االختزال:  أمامك صيغ لثالثة فلّزات مدرَّ  

 Zn Fe Cu( ) ( ) ( )s s s2 2                         

)Cu - يجب استعماله لوقاية املاسورة    )s )Zn ، أم النحاس،  )s أّي فلّز - اخلارصني،   i  

احلديدية من التآكل؟  عّلل.   
اقتِرْح طريقة أخرى لوقاية املاسورة احلديدية من التآكل. فّسر كيف متنع الطريقة التي   ii

اقترحَتها تآكل احلديد. 

      /يتبع في صفحة 18/
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ية( ائ الحوامض والقواعد والستوكيومتريا )الحسابات الكيمي
ب هاّم في الباطون واإلسمنت ومواّد بناء  )CaO - هو مركِّ )s اجلير احملروق - أكسيد الكالسيوم،    .7

أخرى. 
) - ُيستعمل في البناء وفي الطالء.  )Ca OH ( )s2 اجلير املطَفأ - هيدروكسيد الكالسيوم،   

 - CaCO ( )s3 ُينَتج اجلير احملروق عن طريق قلي حجر اجلير - كربونات الكالسيوم،   i أ.   

حسب التفاعل (1):    
                 

( ) CaCO CaO CO1 ( ) ( ) ( )s s g3 2+
تسخني

   

)CaO ؟ )s CaCO الالزمة إلنتاج 112 كيلوغرام  ( )s3 ما هي كتلة     

فّصل حساباتك.    

إلنتاج اجلير املطَفأ ُيفاعِلون اجلير احملروق مع املاء. اكتب معادلة التفاعل.   ii   

 

، ُتستعَمل لتشخيص ثاني أكسيد  ( )Ca OH ( )aq2 مياه اجلير الصافية، التي هي عبارة عن احمللول    

CO ، حسب التفاعل )2(: ( )g2 الكربون، 
 

CO ؟ ( )g2 ما هو التغّير البادي للعني في مياه اجلير الصافية، والذي يدّل على وجود  	i ب.  	

)  بتركيز 0.015M . تفاَعَل احمللول مع )Ca OH ( )aq2 حّضروا محلول    ii    

CO . تفاعلت املاّدتان املتفاعلتان بالكامل.  ( )g2 1.188 غرام    

)  الذي تفاَعَل؟ فّصل حساباتك. )Ca OH ( )aq2 ماذا كان حجم محلول     

)انتبه:  تكملة السؤال في الصفحة التالية.(

      /يتبع في صفحة 19/

+( ) Ca OH CO CaCO H O2 2( ) ( ) ( ) ( ) ( )aq aq g s
2

2 3 2+ + + ,
-



כימיה, קיץ תשע"א, מס' 037303, 27 + נספחים
الكيمياء، صيف 2011، رقم 037303، 27 + مالحق

- 19 -

) بتركيز  )Ca OH ( )aq2 كّل واحد من الوعاءين I  َو II يحوي 200 مللتر من محلول  ـ.	 ج  

 .0.02M    

  ، HBr( )aq إلى الوعاء  I  أضافوا  200 مللتر من محلول مائي حلامض بروميد الهيدروجني،    

بتركيز  0.02M.  حدث تفاعل.   

. I اكتب معادلة مواَزنة للتفاعل الذي حدث في الوعاء  i   

بعد التفاعل - أكبر من 7    I احمللول الذي نتج في الوعاء  pH	حّدد إذا كان  ii    

أم يساوي 7 أم أصغر من 7. عّلل حتديدك.   

  H SO ( )aq2 4 إلى الوعاء II أضافوا 200 مللتر من محلول مائي حلامض الكبريتيك،   iii   

بتركيز 0.02M. حدث تفاعل.   

بعد التفاعل - أكبر   II احمللول الذي نتج في الوعاء  pH حّدد إذا كان    

من  pH  احمللول الذي نتج في الوعاء I  أم أصغر منه أم مساوًيا له. عّلل حتديدك.     

 . ( )Ca OH ( )s2 بعد إنهاء العمل في موقع البناء تبّقت 444 غرام من اجلير املطَفأ،   د. 
 . A	 أبطلوا مفعول اجلير املطَفأ بواسطة محلول مائي يحوي  6 مول من احلامض

حدث تفاعل تفاعلت فيه املواّد املتفاعلة بالكامل.    

. H SO ( )aq2 4 HNO  أم احمللول   ( )aq3  حّدد إذا كان محلول احلامض  A هو احمللول  
فّصل حساباتك وعّلل.

      /يتبع في صفحة 20/
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ב	ה	צ	ל	ח	ה!
ى لك النجاح! نتمّن

זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל.
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך.

حقوق الطبع محفوظة لدولة إسرائيل.
النسخ أو النشر ممنوعان إال بإذن من وزارة المعارف.

الزيوت
ب هاّم في التغذية في دول حوض البحر املتوّسط. زيت الزيتون هو مركِّ  .8

ب أساسي في زيت الزيتون. ينتج التريئوليني في تفاعل بني  اجلليسريد الثالثي تريئوليني هو مركِّ  

. CH OHCHOHCH OH2 2 حامض األولييك واجلليسرول، 
. :C18 1ω cis9 الكتابة املختصرة حلامض األولييك هي  أ.  	

اكتب متثياًل مختصًرا للصيغة البنائية حلامض األولييك.  i   

اكتب الصيغة اجلزيئية حلامض األولييك.   ii   

. C18:0 الكتابة املختصرة حلامض الستاريك هي ب.  		

حّدد إذا كانت التأثيرات املتبادلة بني جزيئات حامض األولييك أقوى من التأثيرات املتبادلة     

بني جزيئات حامض الستاريك أم أضعف منها. عّلل حتديدك.   

اكتب معادلة التفاعل بني اجلليسرول وحامض األولييك إلنتاج تريئوليني.   i ـ.  ج 	

ذائبية التريئوليني في املاء قابلة لإلهمال. فّسر هذه احلقيقة. 	ii 	

ُيستعَمل زيت الزيتون أيًضا إلنتاج الصابون. ينتج الصابون في تفاعل بني التريئوليني  د.  	

)NaOH . صيغة الصابون الذي ينتج هي:  )aq ومحلول    
( ) ( )CH CH CHCH CH COONa( )s3 2 7 2 7  

ميكن استعمال هذا الصابون لتنظيف بقع الزيت التي على املالبس. عند فرك الرداء بالصابون،     

يرتبط الصابون بالبقع الزيتية. إلزالة الصابون والبقعة يشطفون الرداء باملاء.  
أمامك ثالثة أقوال - i	iii  تتطّرق إلى الصابون الذي ُينَتج من زيت الزيتون.   

حّدد بالنسبة لكّل واحد من األقوال إذا كان صحيًحا أم غير صحيح. عّلل كّل حتديد.  

الصابون هو ماّدة جزيئية.  i  

بني البقعة الزيتية والصابون تتكّون تأثيرات متبادلة من نوع ڤان در ڤالس.  ii  

عندما نشطف باملاء الرداء الذي عليه الصابون، تتكّون قوى جذب كهربائية بني     iii  

جسيمات الصابون وجزيئات املاء.  
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