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 : 

  :فيكون العدد الذرى للعنصر 3d0(Ar)4S ,5تركيبه االلكترونى هو  3X+أيون عنصر انتقالى  )1(

  25(ب)        24(أ) 

   27(د)        26 (ج)

 ألحد المحلولين pHالتركيز قيمة  فىين متساويين لمحلولين متساويين عند خلط حجم )2(

 :  للخليط تكون PHقيمة فإن  –قبل خلطهما    6تساوى  خروللمحلول اآل  2 تساوى

      2(ب) قريبة من             6أ) قريبة من (

  4د) قريبة من (            8ج) تساوى (

  : مشبع عند درجة حرارة ثابتة تساوىالفى محلوله  II 2PbCl درجة ذوبان كلوريد الرصاص )3(

  ضعف تركيز كاتيونات الرصاص(ب)     نصف تركيز كاتيونات الرصاص (أ) 

 ضعف تركيز أنيونات الكلوريد) د(      نصف تركيز أنيونات الكلوريد(ج) 

  فى التفاعل المتزن التالى :  )4(

(g)2+  58.8 Kj                 2NO  (g)4O2N 

  ) لهذا التفاعل هو : Kcالعامل الذى يعمل على زيادة قيمة (

  (ب) زيادة الضغط .       (أ) ارتفاع درجة الحرارة 

 4O2N(د) زيادة تركيز        (ج) خفض درجة الحرارة 

  ؟   HAمن الحمض القوى  M 1أى العبارات اآلتية صحيحية فيما يتعلق بمحلول تركيزه  )5(

   ]H [< ]-A+(د) [      ]H+[    2M  =(ج)  = صفر  PH(ب)   ]A [< ]+H-(أ) [

  بشكل أسرع عند احتواء الماء المسبب للصدأ على : تحدث عملية الصدأ  )6(

  (ب)  حمض الهيدروكلوريك.          (أ) غاز النشادر.

 (د) حمض البوريك.          (ج) حمض األستيك.

  يعتبر كل من ................... نواتج لعملية بلمرة باإلضافة  . )7(

  (ب) الداكرون والبكاليت               األسبرين والجاليسن  (أ)

  (د) ثنائى برومو إيثان واألستيلين            PVCتفلون و (ج) ال
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    g/mol 60كحول أولى كتلته الجزيئية / ب

  )   C = 12   ,  O  =  16  ,  H = 1(          استنتج الصيغة الجزيئية لهذا الكحول .           )1(

   . ما ناتج أكسدة هذا الكحول  )2(

 g 14وترسب  Bعلى القطب  2Cu+ من النحاس g 12.8 ترسب

 –بعد مرور فترة زمنية معينة  Dمن السيريوم على القطب 

  ( Cu = 63.5  ,  Ce = 140 )     . احسب عدد تأكسد السيريوم 

 والتركيب البنائى . اإلسم الكيميائى قارن بين الصابون والمنظف الصناعى من حيث  /د

  

  

(g)2HI             (V)2+  I  (g)2H 

 الغازى ؟ كيف تتعرف على وصول التفاعل لحالة االتزان من لون الخليط

  حمض الكبريتيك فى تفاعل األسترة بين حمض البنزويك واإليثانول .  .1

  فى التمييز بين حمض البكريك وحمض السلسليك .  3FeClمحلول  .2

بروبانول  – 1محلول برمنجنات البوتاسيوم المحمضة بحمض  الكبريتيك فى التمييز بين  .3

  بروبانول . – 2، 

  بالمواد العضوية مثل الورنيش والسالقون فى وقاية الحديد من الصدأ الطالء  .4

Ti  –  Ni   –   Cu  –  Fe

  ؟ مع التفسير ؟ قدرة على التوصيل الكهربى رتب العناصر السابقة تصاعديًا حسب ال 

  لدرجة انصهار الخارصين بالمقارنة مع العناصر االنتقالية فى نفس الدورة .  انخفاض كبير .1

  Zeroمن هيدروكسيد الصوديوم يساوى   1Mاألس الهيدروكسيلى لمحلول .2

 تفاعل كربونات الصوديوم مع حمض الهيدروكلوريك تام وسريع .  .3

 

(2) =   CK

[NH3]4 [O2]3   

[N2]2 [H2O]6
 

(1) 
 [N2] [O2] 

 

=   CK  
[NO]

2
  

A  

D  B  
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 ال يمكن قياس جهد القطب منفردًا  .4

 طى هيدرته حفزيًا كحول أولى .اإليثين هو األلكين الوحيد الذى تع .5

) حم��ض الكبريتي��ك المرك��ز ف��ى تحض��ير غ��از عض��وى غي��ر مش��بع يحض��ر من��ه اإليث��انول   1(

  بالهيدرة الحفزية  .

 ) مسحوق الخارصين الساخن عند تفاعله مع الفينول . 2(

CH3COOH(aq)  +  H2O(l)            CH3COO-(aq)  +  H3O+(aq) 

  ) : COO3CH- (كيف تؤثر كل من التغيرات التالية على تركيز أيون األسيتات 

  ضافة قطرات من حمض الهيدروكلوريك .) إ1(

 إضافة قطرات من محلول هيدروكسيد الصوديوم .) 2(

 

 

 

 IIمن كبريتات الحديد  IIكبريتيد الحديد  .1

 كربونات ماغنسيوم من كبريتات ماغنسيوم . .2

 ترات صوديوم من نيتريت صوديوم .ين .3

 .من البنزين  ميتا كلورو نيتروبنزين  .4

  COOH– من مركب يحتوى على مجموعة  OH–الحصول على مركب يحتوى على مجموعة  .5

 هالوجينى أروماتى .لحروق من مركب مادة مطهرة لعالج ا .6

 حمض اإليثانويك –استر فورمات الميثيل  –كحول بروبيلى 

  ملح كلوريد الفضة وملح كلوريد الصوديوم .  

 سبيكة الحديد والكروم بحمض النيتريك المركز ......... فسر هذه العبارة .عدم تأثر  /د

)1(  CH3 — CH2 — CH — C — OH 

O 

C2H5 

)2( 

NH2 

 

COOH 
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  ) ضعف اإلضاءة الليلية عند التصوير التليفزيونى : 1(

  ) مادة مؤكسدة فى العمود الجاف .2(

   ) يستخدم فى عمل األصباغ .3(

) عدم تحمل قضبان السكك الحديدية المصنوعة من الصلب عند سير قطارات البضاعة 4(

  .   الثقيلة عليها ليًال

Co25 KSP
5-

10 x1.3  

/  

) ما التغيرات التى تحدث على كتلة كل 1(

  ) فى الخلية 2) ، (1من القطبين (

) احسب عدد موالت النحاس المترسبة 2(

نتيجة مرور كمية من الكهرباء فى الخلية 

 فاراداى .    3قدرها 

 حدد أسماء المجموعات الفعالة الموجودة فى الفانيليا وأى من هذه

   المجموعات مسئول عن الصفة الحامضية لها .

  

فى حدود دراستك  - إذا علمت أن كاشف المجموعة التحليلية الخامسة هو كربونات األمونيوم /

 إذا كان ممكنًا أن تنتمى الكاتيونات التالية لهذه المجموعة أم ال ؟ فسر إجابتك . وضح

+2Ca  -  +K   -   +2Ba  - + Na  - +2 Sr 

  أوًال : رتب الخطوات التالية للحصول على المركب الموضح من الهكسان العادى :/ ج

  إضافة الكلور . –إعادة التتشكيل المحفزة  –النيترة 

 كتب معادلة كل تفاعل .ثانيًا : أ

4CuSO 

)1(  

 

)2(  

 

2NO 
  

Cl 
  

OH  

O − CH3 

O = CH  
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 : 

 :   عند تسخين أكسالت الحديد فى الهواء يتكون  )1(

    IIIأكسيد حديد ب) (           IIكسيد حديد أ) أ(

  IIIكبريتات حديد د) (             أكسيد حديد مغناطيسى . ج) (

 باته :مرك ىر من حالة تأكسد فمن العناصر األتية له أكث ىأ )2(

  Cr24Pb , 82(ب)              Cr24(أ) 

Sr 38Cr , 24Pb , 82(د)        Sr38Pb , 82(ج) 
    

من محلول  ml 100لى إ كبريتيكمن حمض ال mol/L 0.2من محلول  ml 50عند خلط  )3(

0.1mol/L   عباد الشمس  يصبح لون دليلمن هيدروكسيد الصوديوم :  

   أحمر (د)            أرجوانى (ج)   ب) أزرق(    أصفر (أ)    

 حجم القاعدة ] × تركيز القاعدة  حجم الحمض =× [ تركيز الحمض  العالقة : )4(

 تصلح لتعيين تركيز حمض الهيدروكلوريك فى التفاعل : 

a) 2HCl  + Ca(OH)2   →  CaCl2  +  2H2O  

b) 6HCl  +  2Al(OH)2   →  AlCl3  +  3H2O  

c) HCl  +   KOH  →  KCl  +  H2O 

d) 2HCl  +  MgO   →   MgCl2  +  H2O 

 صدأ الحديد هو عملية كهروكيميائية حيث أن تفاعل الخلية هو :   )5(

  .  OH- والماء يختزل إلى  3Fe+إلى  Fe(أ) أكسدة 

  .  OH- والماء يختزل إلى  2Fe+إلى  Fe(ب) أكسدة 

    OH- الماء يختزل إلى  ىواألكسجين الذائب ف 2Fe+إلى  Fe(ج) أكسدة 

 .  2O والماء يختزل إلى  2Fe+إلى  Fe(د) أكسدة 

  عند إضافة بروميد الهيدروجين إلى البروبين ثم تحلل الناتج مائيًا يتكون : )6(

   بروموبروبان  2-)  (ب          بروبانول   1 -أ)  (

  (د) ال توجد إجابة صحيحة .          بروبانول  2-)  (ج

2  
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 حسب نظام األيوباك هو :            االسم الصحيح للمركب                   )7(

  ميثيل بنتان حلقى . –3–إيثيل  –1 (ب)    إيثيل بنتان حلقى .  –1–ميثيل  –3 (أ) 

  إيثيل بنتان حلقى . –4–ميثيل  –1 (د)  ميثيل بنتان حلقى . –4–إيثيل  –2 (ج)

  

 

 

 d  

3)4(SO2Mn  -  7O2Mn  -  6MnF2K  -  2-
4MnO  -  2MnCl 

ع محلول ) لتفاعل محلول كبريتيد الصوديوم مKcأكتب العالقة التى تعبر عن ثابت االتزان ( د/

  نيترات الفضة . 

  

  

 

(l)O2+ H (aq)=    NaCl    (aq)+ HCl (aq)(1)  NaOH  

 (2)  Fe(S) + H2SO4(aq)   =   FeSO4(aq)  +  H2(g)  فى إناء مغلق  

(aq)OH4+ NH (aq)COOH3CH               (l)O2+  H (l)4COONH3(a) CH 

(aq)OH4+ NH (l)COOH3CH               (g)O2+  H  (S)4COONH3(b) CH 

(aq)OH4+ NH (aq)COOH3CH                 (l)O2+ H (S)4COONH3(c) CH  

  g /Cm 38.7أقل من كثافة الكوبلت  g /Cm 37.87كثافة الحديد  .1

 باستخدام محلول النشادر . AgI , AgBrيمكن التمييز بين  .2

 عادل .التميؤ عكس عملية الت .3

3CH 
 

5H2C 
 

2
]

-
Br] [

+2
Pb[ Ksp =  

  

)2(  
] 

+
O3H] [-

COO3CH[

]   COOH3CH[  
ka  =  )1(  

)1( 

Cl O 

Cl 

  HO― C  — 2CH — C — 3CH HO —C  —CH — 2CH — 3CH  

7H3C 

O 

)2( 
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جهد الخلية محلول كبريتات النحاس ينخفض  ىلإد الصوديوم يضافة كبريتإخلية دانيال عند  ىف .4

 . بدرجة كبيرة 

  .  درجة غليان اإليثان أكبر من درجة غليان الميثان .5

 (ب) البيروجالول         (أ) الكحول األيزوبيوتيلى 

 (ج) حمض هيدروكسيلى ثالثى القاعدية .

 pHتصاعديًا حسب قيمة ........... حمض الخليك  –اإليثانول  –أيثوكسيد الصوديوم 

  ما هى استخدامات ذلك البوليمر ؟  –أذكر خطوات تكوين أحد بوليميرات التكاثف

) أيون الكبريتات .2) أيون البروم .             (1(

  الغاز المائى فى فرن مدركس . .1

  محلول اليود . .2

  .خلية الوقود بالنسبة لرواد الفضاء   .3

 بنزوات الصوديوم . .4

pH

0.10 M  HF  -0.10 M HCl    -  4SO20.10 M H 

 .  فى جزىء كل منهما عدد الروابط باى –البنائية الصيغة  –الصيغة الجزيئية 

  غنسيوم وبيكربونات بوتاسيوم .بيكربونات ما
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  ينيل .ابروميد الف) 2(    ثنائى كلورو حمض البروبانويك .2,2 – ) 1(

 وضح بالمعادالت تأثير حمض الكروميك على الكحول األيزوبروبيلى  /

 H < 0∆    (g)3SO               (g)2+  ½ O  (g)2SO   يتم التفاعل التالى فى إناء مغلق :  ج/

  لهذا التفاعل بــ :  kPتزداد قيمة 

  ) زيادة حجم اإلناء .2(    ) زيادة تركيز المتفاعالت . 1(

  ) خفض درجة الحرارة .4(      ) زيادة درجة الحرارة . 3(
  

للخلية التى  emfحسب ثم ا –رتب األقطاب التالية ترتيبًا تصاعديا تبعا لجهودها كعوامل مختزلة  د/

  :  وحدد اتجاه سريان التيار أكتب الرمز اإلصطالحى للخليةثم  تعطى أكبر قوة دافعة كهربية

)1]  (0.762 Volt-  [o/ Zn2+ Zn   )2]  (2.375 Volt [ 2+/ Mg oMg   

)3] (1.36 Volt-[  o
2/ Cl -2Cl   )4] (2.924 Volt-[     o/ K +K 

/

    IIIإلى هيدروكسيد الحديد  IIهيدروكسيد الحديد تحويل ) 1(

  الكحوالت لها صفة حامضية ضعيفة .) 2(

  مائى لكلوريد البيوتيل الثانوى .التحلل ال) 3(
  

  وضح ذلك بالمعادالت ؟  –النحاس)  –كيف نحصل على النحاس من سبيكة تتكون من ( الحديد  ب/

/   

مسئولة عن الصفة الحامضية  (a ,b)الهيدروكسيل  ىيا من مجموعت) أ1(

  . لهذا المركب 

  . ضيف محلول هيدروكسيد الصوديوم لهذا المركب أذا أماذا يحدث ) 2(

  .لهذا المركب  2HCl + ZnCl ضيف أذا إماذا يحدث ) 3(

  . فسر اجابتك  ؟ برمنجانات البوتاسيوم المحمضةهل يزيل هذا المركب لون محلول ) 4(

ووضح ) a( مجموعة الهيدروكسيد ىعل ىخر يحتوآ ىاكتب الصيغة البنائية لمركب عضو) 5(

  . استر  ىللحصول عل ذلك المركب بالمعادالت الكيميائية كيفية استخدام

 لتحضير كحول ثانوى وضح ذلك بمعادلة كيميائية  –  

OH 

 

C2H 

  

OH 

2CH  

(a) 

(b) 
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 : 

  عند تسخين الحديد مع الكبريت يتكون :  )1(

  FeSد) (             3S2Feجـ) (          4FeSOب) (      SO2Fe)4(3أ)  (

 سبيكة الحديد مع الكروم من السبائك : )2(

  د) (ا) ، (ج) معًا (          ية ج) البينفلز(        (ب) االستبدالية             (أ) البينية .

 : العامل الحفاز فى التفاعالت االنعكاسية المتزنة يعمل على  )3(

   .زيادة سرعة التفاعل العكسى فقطب) (    .      زيادة سرعة التفاعل الطردى فقطأ) (

  . دىإبطاء سرعة التفاعل الطر د)(  .       الوصول إلى حالة االتزان بسرعةج) (

 فإن : M 0.001من حمض ضعيف إلى  M 0.1عند تخفيف محلول  )4(

  تزداد        PHب) (     تزداد         Kaأ) ( 

  د) اإلجابتان (ب) ، (ج)  صحيحتان (       تزداد       α(ج)  

  7الرقم الهيدروكسيلى لمحلول كربونات الصوديوم .............  )5(

  توجد إجابة صحيحة . د) ال(ج)  أكبر من .         (     ب) تساوى . (  أ)  أقل من  .      (

  يمكن استخدام فلز ................. كغطاء أنودى للحديد .  )6(

  د) النحاس (         ج)  الذهب        (       ب) الفضة     (   أ)  الماغنسيوم           (

 فى الخلية اإللكتروليتية يكون األنود قطب : )7(

  ب) موجب يحدث عندة أكسدة  .   (  ندة إختزال .                     ) موجب يحدث ع(أ

  د) سالب يحدث عندة أكسدة .   (ج) سالب يحدث عندة إختزال .                        (

 Fكمية الكهرباء الالزمة لترسيب وزن مكافئ من النحاس تساوى  ..........  )8(

  2ب) (                      1أ) (

   2×    96500د)(          96500ج) (

  يعتبر كل زوج من أزواج المركبات اآلتية أيزوميران ما عدا : )9(

  .     الهكسين والسيكلوهكسان ب) (.                      البروبانول واأليزوبروبانول) (أ

  .    لميثيل اإليثانول واإليثير ثنائى اد)  (      .                        البنتان والسيكلوبنتانج) (

  هو حمض  :  3FeClالحمض الذى له تأثير على محلول  )10(

 (د) السالسليك    (ج) الالكتيك    (ب) الفورميك    (أ) األستيك
  

3 
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اذا ك��ان تركي�ز أيون��ات الرص��اص   2PbCl/ احس�ب قيم��ة حاص�ل االذاب��ة لمل��ح كلوري�د الرص��اص    ب

  M 5-10 × 1.55 يساوى  

م�ع توض�يح ذل�ك برس�م بي�انى       2O2H د الهي�دروجين فى تفاعل إنحالل ف�وق أكس�ي   2MnO/ ما دور ج

  وكتابة المعادلة الكيميائية .

  خدما مصطلح اإلتزان الديناميكى . صف المحلول المشبع مستد/ 

     معدل التفاعل الكيميائى  – كشف الحامضية –  درجة الذوبان – القطب المضحى –االنزيمات    

  . بزيادة الضغط بطريقة هابر هتزداد كمية النشادر المتكون من عنصري .1

الكتلة  غليان الكحوالت المتساوية معها فىمن درجة  أعلى الكربوكسيلية درجة غليان األحماض .2

 الجزيئية . 

 بتعدد حاالت تأكسدها .األولى اإلنتقالية السلسلة ناصر تتميز ع .3

 أيونات الكلور . ور بالتحليل الكهربى لمحلول يحتوى علىالكل ىيمكن الحصول عل .4

 عباد الشمس . محلول كربونات الصوديوم قلوى التأثير على .5

 توصل مواسير الحديد المدفونة فى التربة الرطبة بصفيحة من الماغنسيوم .  .6

 المنظف الصناعى له دور هام فى عملية التنظيف . .7

  ة أيون الليثيوم .استخدام عنصر الليثيوم فى بطاري .8

 .التفاعالت التامة والتفاعالت االنعكاسية   .1

  البلمرة باإلضافة والبلمرة بالتكاثف . .2

 الخلية الجلفانية والخلية التحليلية . .3

 السبائك البينية والسبائك االستبدالية . .4

من حمض  ml 200منه   g 4/ مخلوط من كلوريد صوديوم وكربونات صوديوم لزم لمعايرة د

  إحسب نسبة ملح الطعام فى المخلوط علما بأن :  M 0.2هيدروكلوريك 

[Na = 23 , C = 12 , O =  16 ]  
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)1(  O4CH 

  2CH = CH - 3CH  البوليمر الناتج من بلمرة المونومر اآلتى : )2(

  األسيتون  -الدهيد تياالس - حمض األستيك 

  أكسيد التيتانيوم .  ) ثانى3(         كبريتات النحاس . ) 2(            اإليثيلين جليكول .) 1(

  الكتروليتية) ؟ وفيما تستخدم ؟  –) ما نوع هذه الخلية ؟ ( جلفانية 1(

  ) B) ، (A) أكتب الصيغ الكيميائية للغازين المشار اليهما بالرمزين (2(

اإلختزال فى  –) أكتب المعادلتين الموزونتين لنصفى تفاعل األكسدة 3(

  هذه الخلية.

فسر  –الطاقة وال تستهلك كباقى الخاليا  ) الخلية السابقة ال تختزن4(

  هذه العبارة .

  لهذه الخلية .  Ecell) احسب 5(

:

 من السيدريت .  IIIأكسيد حديد  .7

 معًا من الحديد .  IIIوكلوريد حديد  IIكلوريد حديد  .8

 تيك .اإليثير المعتاد من حمض األس .9

 األسيتون من البروبين . .10

 تيك .ألسيتاميد من حمض األسا .11

 

 كربونات صوديوم وبيكربونات صوديوم . .1

 . نيترات صوديوم ونيتريت صوديوم .2
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 مركب عضوى ومركب غيرعضوى . .3

 . حمض الكربوليك وحمض اإليثانويك .4

  . حمض الهيدروكلوريك وهيدروكسيد الصوديوم .5

سد والعامل العامل المؤك مبينًا -التفاعل التالى جلفانية يمثلها  أكتب الرمز االصطالحى لخلية ج/

 المختزل .

(S)+ 2Ag (aq)
+2→   Zn   (aq)

++  2Ag  (S)Zn  

  

 

 نوع من السبائك تتحد فيه العناصرالمكونة للسبيكة اتحادًا كيميائيًا .  .1

 1.118 أيونات فضة يتم ترسيب يحتوى على ا تم تمريرها فى محلول هو كمية الكهربية التى إذ .2

mg . من الفضة 

 مقدار التغير فى تركيز المتفاعالت فى وحدة الزمن . .3

  نقطة نهاية التفاعل . خدم في عملية المعايرة للتعرف علىمواد كيميائية تست .4

 سماعات األذن والساعات . ىخلية صغيرة شائعة االستخدام ف .5

 يكون لها حالة تأكسد واحدة غالبًا  . ىالتالفلزات  .6

 وضع االتزان . ىن تؤثر على دون أمادة يلزم منها القليل لتغير من معدل التفاعل الكيميائ .7

/

  سيتات الفينيل      أ .1

        ثنائى كلورو حمض البروبانويك  - 2,2  .2

  ينيلابروميد الف .3

/

)1  (atom 2310 X12.04   2+ من الكروم من محلول يحتوى علىCr  

)2  (0.25 mol   2+من الحديد من محلول يحتوى علىFe  

فسر هذه   -/

ت .العبارة مع التوضيح بالمعادال
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/

  

                 (CH3)3.CCl             

 

الشكل البيانى المقابل يعبر عن طاقة تنشيط أحد  /ب

التفاعالت قبل وبعد استخدام عامل حفاز ، ومنه 

يتضح أن طاقة تنشيط التفاعل المحفز تساوى 

.............. .....Kj / mol 

  180د) (       130ج) (    100ب) (  50أ) (
  

  للتفاعل اآلتى قيمتان لثابت اإلتزان عند درجتى حرارة مختلفتين : /ج

H2(g)  +  I2(g)  2HI(g)  Kc = 67 at 850 
0
C 

H2(g)  +  I2(g)  2HI(g)  Kc = 50 at 448 
0
C 

  عليل ؟مع التوضح هل التفاعل طارد أم ماص 

غاز األكسجين الناتج من مرور تيار كهربى فى ماء محمض بحمض الكبريتيك احسب حجم  د/

  [ O  = 16]علمًا بأن    h 0.5 لمدة  A 10شدته 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cl 

Br 

 

Cl 
  N2O 2NO 

2NO 

 

CH3 
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 فى األحماض المخففة وينتج :  يذوب الحديد )1(

  IIIد) أكسيد حديد (       IIج) أمالح حديد (  IIكسيد حديد ب) أ(      IIIأ) أمالح حديد (

  :  3FeCl المركب )2(

   (د) بارا وغير ملون   ون       (ب) ديا وملون           (ج) ديا وغير ملون    أ) بارا ومل(

عند إضافة محلول هيدروكسيد الصوديوم إلى محلول ........  يتكون راسب أبيض يذوب فى  )3(

  د إضافة محلول كلوريد الباريوم إلى محلول نفس الملح يتكون راسب :وعن -الزيادة منه 

  أبيض .             -  SO2Al)4(3(ب)     أبيض .                      -  2CaCl(أ) 

  بنى محمر .             -   3FeCl(د)     أبيض مخضر .           -   2FeCl(ج) 

 :  PHوديوم فان قيمة بعد عملية التحليل الكهربى لمحلول كلوريد الص )4(

 ال توجد إجابة صحيحة د)(         تظل كما هى  ج)(       ب) تقل (          تزداد أ)  (   

 :  له PHقيمة فتكون  )M 4-10ليمون هو ( ] لعصير الOH-يون الهيدروكسيل [أتركيز  )5(

    ) 14د(                      10ج) (4 -             ب) (                     4أ)   (

  ى : امن األكسجين تساوى ................ فاراد mol 0.1كمية الكهربية الالزمة لفصل  )6(

     0.2         ب) (                            0.1أ)  (

    ) 1د(                              0.4ج) (

 ول :هو محل O3H+ والذى يحتوى على أعلى تركيز من أيونات  M 0.1المحلول الذى قوته  )7(

   NaClب) (               COOH  3CHأ)  (

    2Ba(OH)د)   (                  KBrج) (

 النظام التالى فى حالة إتزان : )8(

(aq)
-+ Cl  (aq)

+Ag                (S)AgCl  

  من حمض الهيدروكلوريك إلى النظام سوف يزاح إلى :   0.1Mفعند إضافة محلول 

  Ag+ناحية اليمين ويزداد تركيز (ب)       Ag+ناحية اليمين ويقل تركيز (أ) 

  Ag+ناحية اليسار ويزداد تركيز ) د(      Ag+ناحية اليسار ويقل تركيز (ج) 

 

4 
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 أيًا من األزواج اآلتية أيزوميران : )9(

  5H2C-2CH-3CH&  3CH-2CH-3CH  (ب)    5H2C -O-5H2OH &C-2CH-3CH  (أ) 

  3CH-OC-3CH&  OCH-2CH-3CH )د(        5H2C -O OCCHO &H-5H2C (ج)

يوضح الجدول التالي ذوبانية أنواع مختلفة من األمالح فى الماء عند درجة حرارة معينة  )10(

     Co60 أى األمالح يعتبر أقلها ذوبانية فى الماء عند 

  

  

  

  

 

  

  

  

  . Y(ب) الملح            .  W(أ) الملح  

  . Z(د) الملح           . X(ج) الملح 

فى  2CaFفما هى درجة ذوبانية   10× 3.9-11 هى 2CaFلـ  Kspإذا كانت قيمة حاصل اإلذابة  ب/

    [ Ca = 40 , F = 19 ]علمًا بأن :    g/Lالماء مقدرة بوحدة 

وض�ح لم�اذا    -ى الص�ناعة م�ع كتاب�ة المع�ادالت     نيوم ف� ية تحضير فلز األلوممع الرسم كيفاشرح  /

ة الكيميائية  للمركب�ات  اكتب الصيغ -األنود) بعد فترة من اإلستخدام يرافيت (تستبدل أقطاب الج

   الفلورسبار . –البوكسيت  -الكيريوليت اآلتية : 

  مغناطيسى : رتب كاتيونات المركبات اآلتية تصاعديًا حسب عزمها ال /د

            2TiO  ,     3O2,   Cr    3O2,      Mn    2,     CuCl    3FeCl 

      ) الطريقة الحيوية2(        ) العنصر اإلنتقالى1(

   ) حاصل اإلذابة لمركب شحيح الذوبان فى الماء 4(      اإللكتروليتية  ) الخاليا3(

Co60 

W 10 g 50 g 

X 20 g 60 g 

Y30 g 120 g 

Z 40 g 80 g 
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  .  ) بزياده التخفيف عند ثبوت درجة الحرارة α تزداد درجه التأين ( )1

 تعتبر العناصر اإلنتقالية عوامل حفز مثالية .  )2

 الكشف عن أنيون الفوسفات . ىال يستخدم حمض الهيدروكلوريك المخفف ف )3

 الخلية الجلفانية األنود قطب سالب والكاثود قطب موجب . ىف )4

 قالية ملونة لكنها عديمة اللون فى بعض مركباتها  . العناصر االنت )5

يتلون محلول كلوريد األمونيوم باللون األحمر عند إضافة قطرات من محلول الميثيل  )6

 البرتقالى

بطارية الرصاص الحامضية وبطارية أيون الليثيوم  :

 التفاعل النهائى فى كل خلية منهما –د الكاثو –يث : نوع مادة األنود قارن بينهما من ح

 F 0.5عند إجراء طالء كهربى لساعة من النحاس بالذهب أمرت  /د

3AuCl

313.2 g/Cm

,Au = 196.98 

  . ى األول وقانون فاراداى الثانىقانون فارادا )1

 الخلية األولية والخلية الثانوية .  )2

  .  الغطاء األنودى والغطاء الكاثودى )3

 تيت من الهيماتيت والعكس . المجن )1

 من ثانى كرومات البوتاسيوم . IIIكبريتات الكروم  )2

 .  IIمن أكساالت الحديد  IIIديد أكسيد ح )3

 . من البنزين الفينول  )4

  الهالوثان ) 2(        المعايرة  ىاألدلة ف) 1(

  أسيتيل حمض السلسليك ) 4(            ) اإليثانال3(
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من   ml 15والتى تستهلك عند معايرة   ml 25 أوجد كتلة هيدروكسيد الصوديوم المذابة فى د/

 [H = 1,   O = 16   ,  Na = 23 ]علمًا بأن :    M 0.1هيدروكلوريك حمض ال

  . ىوثابت معدل النفاعل العكس ىلنسبة بين ثابت معدل التفاعل الطردا )1

 القطب الذى يحدث عنده عملية اختزال فى الخاليا الجلفانية . )2

 تيجة عدم تجانس السبائك .خاليا جلفانية صغيرة تتكون ن )3

 خلية جلفانية أولية ال تختزن الطاقة . )4

 تركيز المحلول المشبع من الملح شحيح الذوبان فى الماء عند درجة حرارة معينة . )5

 إلى عدد الموالت الكلى قبل التفكك . النسبة بين عدد الموالت المتفككة )6

   - كربون  g 60ويحتوى المول منه على   g/mol 72ليفاتى مشبع  كتلته المولية هيدروكربون ا ب/

   [C=12 , H=1]بأن  علمًاية والصيغ البنائية المحتملة له أوجد الصيغة الجزيئ

  تفاعل المجناتيت مع حمض الكبريتيك المركز . )1

 تكاثف حمض التير فيثاليك واإليثيلين جليكول .  )2

 ن .المعادلة العامة لتحضير زيت أو ده )3

 تحضير المنظف الصناعى )4

 . المعادلة الكلية لألنود فى خلية الوقود )5

 

 كبريتيد صوديوم وكبريتيت صوديوم  . .1

 خارصين) . –خارصين) و (سبيكة نحاس  –سبيكة (حديد  .2

 حمض خليك ثلجى وحمض خليك مخفف . .3

 الفينول وثيوسيانات األمونيوم . .4
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  أكتب معادلة كيميائية توضح تفاعل هذا المركب مع بروميد الهيدروجين . )1

  هل يستجيب هذا المركب لقاعدة ماروكنيوف ؟ ولماذا ؟  )2

  لها هذا المركب ؟ ولماذا ؟ ما نوع البلمرة التى يستجيب )3

  أكتب معادلة تعبر عن تفاعل أكسدة لهذا المركب . )4

 علل : سبب استجابة هذا المركب لتفاعالت االستبدال واإلضافة . )5

 

ون وال يحتوى على مجموعة ) ذرات كرب6) هيدروكربون اليفاتى مشبع يحتوى على (1(

  .ميثيلين

 . ط حمض أمينى ) أبس2(

  :  تيلينمنظف صناعى من األس )1( 

 سلفنة –الكلة  –تعادل  – بلمرة

  : ) األسيتاميد من كربيد كالسيوم 2(

  أكسدة –تنقيط ماء   –استرة  –هيدرة حفزية  –اختزال  –تحلل نشادرى 

تفاعلين انعكاسيين أحدهما قيمة ثابت اإلتزان له أكبر من واحد واألخر قيمة قارن مع الرسم بين  ب/

  .ثابت اإلتزان له أقل من واحد 

  HCl(aq)  ,  HCl(g)ج/ ما الفرق بين 

  

  

  

  

  

  

CH = CH 
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 لذلك عند تفاعله مع األحماض المركزة يعطى :أكسيد الحديد األسود أكسيد مختلط  )1(

         IIIب) أمالح حديد (        IIأ) أمالح حديد (

 (د)    (أ) ، (ب) معًا                III) أكسيد حديد (ج

 أفصل العوامل المختزلة مما يلى :  )2(

   V -/ Zn =  +2(Zn 0.76 (ب) V -=  +2(Cu / Cu    ) 0.34 ((أ) 

   V -=  +2(Sn / Sn 0.14 (د) V - / Na = +(Na    ) 2.71 (ج) (

 ) تكون كتلة الفضة المترسبة . Ag  =108 ترات الفضة (يمحلول ن ىفF 0.1 عند إمرار  )3(

    g 10.8  ب)(                      g 108  )أ(

    g 54د) (                    g 1.08 )(ج

 تكون مادة المصعد من :بطارية السيارة ت ىف )4(

  . أكسيد الرصاص (ب) ثانى                 .الرصاصأ) (

   . الخارصين  د)(                .نيوموماألل (ج)

كتل  متصلة على التوالى فإنهرباء فى عدة خاليا الكتروليتية عند مرور كمية من الك )5(

 :قطاب تتناسب مع العناصر المتكونة عند األ

            .عدادها الذريةأ (ب)        .        كتلها الذرية(أ) 

    .وزانها الذريةأ (د)                    .كتلها المكافئة  (ج)

  ىلمحلول كلوريد األلومنيوم الثالث من األلومنيوم بالتحليل الكهربى g 18لترسيب  )6(

)27lA13 تحتاج لكمية من الكهربية تساوى ( : 

                F 0.5(ب)                    F 0.1(أ) 

  F 1 (د)                       F 2(ج)

 : OH-للمحلول الذى يحتوى على أقل تركيز من أيونات  PHقيمة  )7(

  14  (د)                10(ج)                    7  (ب)                     1 )(أ

 :أحد التفاعالت اآلتية نحصل منه على مركب يحتوى على رابطة أيونية  )8(

  مع هيدروكسيد الصوديوم (ب) اإليثانول    (أ) اإليثانول مع حمض الهيدروكلوريك

  (د) اإليثانول مع كربونات الصوديوم .      (ج) اإليثانول مع فلز الصوديوم 

5 
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1 (Ar-OH              .2 (R-O-R           .3 (R-COOH .  

4 (CHO-R              .5 (2NH-R        . 6 (R-COO-R  

تفاعل كتلتين متساويتين من فلز الماغنسيوم كل على حدة مع حجمين متساويين من حمض  

أى التجربتين ينتج  –الهيدروكلوريك أحدهما على هيئة مسحوق واألخرى صلبة متماسكة 

 عنها حجم أكبر من الهيدروجين ؟ ولماذا ؟ 

  عينة ما .  لمستخدم فى تقدير نسبة كل مكون فىالتحليل ا )1

 الهيدروجين وأيون الهيدروكسيل الناتجين من تأين الماء .  حاصل ضرب تركيز أيونى )2

 .  غمس الحديد فى الخارصين المنصهر )3

 جزيئات من البروتين تعمل كعوامل حفز في الكثير من العمليات البيولوجية . )4

 لية تآكل كيميائى للفلزات بفعل الوسط المحيط . عم )5

  لمدة نصف ساعة :  2A هفى عملية التحليل الكهربى لمحلول كلوريد الصوديوم بإمرار تيار شدت /ب

  . 35.45علما بأن الكتلة الذرية للكلور  STP) احسب حجم غاز الكلور المتصاعد عند 1(

م�ن المحل�ول بع�د التحلي�ل       3mC10ة لمع�اير   HCl 0.2 Mم�ن حم�ض     3mC20) إذا لزم 2(

    L 0.5إذا كان حجم المحلول  سيد الصوديوم المتكونما كتلة هيدروك -الكهربى 

[ Na = 23 , O = 16 , H = 1 ]  

 

  . له بعد اقتصادى هام للعامل الحفاز  )1

 ) خضراء اللون . IIIمركبات الكروم (  )2

 . تعقيدًا من الكشف عن الشق الحامضىأكثر  الكشف عن الشق القاعدى )3

(PN2)(PO2)2 
 

  KP   =  

(PNO2)2 
 (1)

]3NH[  

  

Kb  = 

]
-

OH][
+

4NH[  

  
2
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 الذرية  . صف كتلتهالذرية بينما الماغنسيوم ن كتلته تساوىالكتلة المكافئة للصوديوم  )4

 تعتبر الكحوالت والفينوالت مشتقات من الماء . )5

 . ن الهين عند الكشف عن األنيوناتيفضل التسخي )6

 تقل درجة غليان االسترات عن األحماض والكحوالت المتساوية معها فى الكتلة الجزيئية  )7

تيك إذا علم�ت أن ثاب�ت ت�أين    من حم�ض األس�     M 0.25ب/ إحسب األس الهيدروكسيلى لمحلول 

 10× 1.8-5 الحمض = 

  محمر . ىمحلول الملح + هيدروكسيد الصوديوم تكون راسب بن )1

  الحال  . ىمحلول الملح + محلول كبريتات الماغنسيوم تكون راسب أبيض ف )2

  محلول النشادر  ىمحلول الملح + محلول نيترات الفضة تكون راسب أصفر يذوب ف )3

:

  المجموعة الفعالة . -قطب الهيدروجين القياسى    -القنطرة الملحية  –التحليل الكيفى   –قاعدة لوشاتلييه 

    X , Y , Z , W/  ب

   W+ الفلز  Zأكسيد الفلز ←   Wأكسيد الفلز   + Zالفلز  )1

 ل . ال يحدث تفاع←   Zأكسيد الفلز   + Xالفلز  )2

   Y+ الفلز  Xأكسيد الفلز ←  Y+  أكسيد الفلز X الفلز  )3

 ال يحدث تفاعل←   Wأكسيد الفلز  +  Xالفلز  )4

  من خالل ما سبق رتب العناصر السابقة حسب نشاطها الكيميائى . 

 من الحديد . IIIهيدروكسيد الحديد  )1

 من أكسيد حديد معناطيسى . IIIأكسيد حديد  )2

 المائى من الغاز الطبيعى .  الغاز )3

  البنزين من أسيتات الصوديوم . )4

  اإليثيلين جليكول من اإليثانول . )5
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  تزان الكيميائى واإلتزان األيونى .اإل )1

  الحاصل األيونى وحاصل اإلذابة . )2

  نيوم .وكلوريد األلوم IIكلوريد الحديد  )1

 الصوديوم .  وديوم وثيوكبريتاتكبريتيت الص )2

 . IIIوأكسيد الحديد  IIأكسيد الحديد  )3

 .  IIIوكلوريد الحديد  IIكلوريد الحديد  )4

 األسبرين وزيت المروخ .  )5

  

  

2NO

N2 +2O2 + Heat  2NO2 

  

ى الترتيب ه ىأكسيد النيتروجين عل ىثانات كل من النيتروجين واألكسجين ووإذا كانت تركيز

)0.6 M  , 4 M    ,  0.08 M(  هكتب تعليقك علي قيمتثم أ - احسب قيمة ثابت اإلتزان .  

  

  

  

  

  

خاصية واحدة يتشابه  أذكر –البوتاسيوم من العناصر الممثلة بينما النيكل من العناصر االنتقالية  ج/

 فيها البوتاسيوم مع النيكل وخاصيتين يختلف فيهما النيكل عن البوتاسيوم . 

CH3 – CH2 – CH2 – CH2  – OH 

 

1 

 OH  

 CH3 — CH2 — CH — CH3  2 

3 

3CH 3CH 

CH3 – CH – CH  C H  

O 

4 CH3OH 

 



    24 
 

  ينتج :     C 700 : 400درجة عند إختزال أكسيد الحديد المغناطيسى عند  )1(

   FeOب) (                      4FeSOأ) (

   Feد) (            3O2Feج) (

   : من المادة المذابة يكون تركيزه mol 1الربع لتر منه على   ىمحلول يحتو )2(

       ربع موالرى ب) (                موالرى 4أ) ( 

  نصف موالرى د) (                 موالرى 1ج) (

  ل من كل من غاز الهيدروجين والماء السائل فى :يتشابه المو )3(

  (د) عدد الجزيئات .          (جـ) عدد الذرات .    (ب) الكتلة .    (أ) الحجم .

  Enery  -2NO                  2O  +  2N   ال يثأثر اتزان التفاعل   )4(

  زيادة تركيز غاز النيتروجين  ب) (                   رفع درجة الحرارة أ) (

 من وسط التفاعل NO  د)  سحب (                       زيادة الضغط ج) (

  يستعاض عن الكيريوليت بمخلوط من فلوريدات :  حديثًا )5(

  كالسيوم وماغنسيوم والومنيوم ب) (                 والومنيومأ)  كالسيوم وصوديوم (

  وم وماغنسيوم د) كالسيوم وصودي(              ماغنسيوم وصوديوم والومنيومج) (

 عدا : IIمحلول كبريتات النحاس  ىحدث عند وضع قطعة من الخارصين في جميع ما يلى  )6(

  (ب) تنتج طاقة حرارية .   (أ) يتغطى الخارصين بطبقة من النحاس .  

  (د) يبهت لون المحلول .    (ج) يتولد تيار كهربى .                      

 تفاعل المتزن اآلتى : اختر العبارة الصحيحة المعبرة عن ال )7(

Ni(S)  +  4CO(g)                 Ni(CO)4(g)     ∆H = - 

  Kc(ب) رفع الحرارة يزيد من قيمة        Kcيزيد من قيمة  CO(أ) زيادة تركيز 

  Kcيزيد من قيمة  4Ni(CO)(د) خفض تركيز         .Kc(ج) خفض الحرارة يزيد من قيمة 

  البيوتيل الثالثى هى : تسمية األيوباك لمركب بروميد )8(

  بروموبيوتان. – 2(ب)           بروموبيوتان. – 4(أ) 

  ميثيل بروبان. –  2 –برومو  –2(د)       ميثيل بروبان. –3–برومو –1(ج) 

6 
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  ض البنزويك . ــ حم ض الهيدروكلوريك ــ الفينول حمض األستيك ــ الكحول االثيلى ـــ حم

  ) توضح تفاعل حمض األستيك مع الجليسرول فى وجود حمض الكبريتيك .1(

  ) تثبت أن حمض األستيك يحتوى على مجموعة كربوكسيل . 2(

 من الحديد والعكس .  IIIأكسيد الحديد  )1

 ن الميثان . ثنائي برومو إيثان م - 1,1 )2

 . مبيد حشرى  من كربيد الكالسيوم )3

 .حمض الكربوليكحمض البكريك من  )4

 حمض البنزويك من البنزين .  )5

  رتب الخطوات التالية للحصول على حمض األكساليك من اإليثانول :  ب/

  تفاعل باير –أكسدة  –نزع ماء 

ض من حم ml 25الى  M 0.3من محلول كربونات الصوديوم  ml 25أضيف  ج/

 ما المادة الزائدة ؟ وماهى عدد موالتها المتبقية بعد التفاعالت الحادثة . M 0.4 الهيدروكلوريك 

 . يتم ترسيب كاتيونات المجموعة األولى على هيئة كلوريدات )1

 يكون طفيف  .  ىنصف قطر عناصر السلسلة اإلنتقالية األول ىالتغير ف  )2

 حمض الكبريتيك . كن تطبيق قانون فعل الكتلة على يمال )3

 . البد من إجراء عمليات التحليل الكيفى أوًال قبل التحليل الكمى )4

 يفضل الغطاء األنودى على الغطاء الكاثودى .  )5

 . يعتبر التحليل الكيميائى الوصفى سلسلة من التفاعالت المختارة المناسبة )6

 ضية الفينوالت . حامضية الكحوالت وحام )1

 التحليل الكيميائى الكيفى والتحليل الكيميائى الكمى .  )2
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 أكتب الرمز اإلصطالحى لنصف خلية الهيدروجين القياسية عندما تعمل ككاثود  . )ج

 حمض كبريتيك مخفف وحمض كبريتيك مركز . )1

 حمض النيتريك وحمض النيتروز .  )2

 .اإليثين واإليثان  )3

 هيدروكسيد الصوديوم وهيدروكسيد األمونيوم .  )4

 وحمض الهيدروكلوريك .المركز حمض الكبريتيك  )5

  الجزيئات ذات الطاقة الحركية المساوية التنشيط أوتفوقها. )1

   طريقة للتحليل الوزنى تعتمد على تطاير العنصرأو المركب المراد تقديره  . )2

  . ىخاليا التحليل الكهرب ىالقطب الموجب ف )3

ك يالفراغ ومن أمثلتها إستخدام كرات من البالست ىنماذج توضح الشكل الصحيح للجزئ ف )4

 للتعبير عن كل ذرة بلون معين وحجم معين .

 المحلول الذى تكون فيه المادة المذابة فى حالة اتزان ديناميكى مع المادة غير المذابة .  )5

 م للتعبير عن تركيز المحاليل . طريقة تستخد )6

  COONa5H2C مركب ينتج من التقطير الجاف لبروبانوات الصوديوم  )7

  M 0.2فى محلول تركيزه   % 3إذا كانت درجة تأين حمض ضعيف أحادى البروتون تساوى ب)

 لهذا الحمض . Kaاحسب ثابت التأين 

  :  وحمض كربوكسيلى عن استر 2O4H2Cتعبر الصيغة الجزيئية   ج)

  . والحمض االستر) أكتب الصيغة البنائية لكل من 1(

  )  وضح بالمعادالت التحلل القاعدى لهذا االستر .2(

ثم   Ag  +Ag /وقطب  Sn +2Sn /لفانية مكونة من قطب جأكتب الرمز االصطالحى لخلية  )د

) والفضة V 0.147إذا علمت أن جهد االختزال القياسى لكل من القصدير ( emfاحسب 

)0.8 V( .  
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سلسالت   -تنقية النحاس من الشوائب   - الكهربى  الطالء  -ت عند تحضير األلومنيوم الكريولي

 األحماض األمينية .                                 - الميثيل 

فهل يمكن أن    V 0.76ين وجهد أكسدة الخارص  V 0.34إذا علمت أن جهد إختزال النحاس )ب

  تلقائيًا أم ال مع بيان السبب ؟ ىيحدث التفاعل التال

   (S)Zn   +   )aq(4CuSO   →   )aq(4ZnSO  +   (S)Cu     

وأضيف اليها وفرة من محلول نترات   g 3أذيبت عينة غير نقية من كلوريد الصوديوم كتلتها  )ج

 . العينة ب النسبة المئوية للكلور فىضة إحسمن كلوريد الف g 6.942الفضة فترسب  

[Na = 23  ,  Cl  =  35.5  ,  Ag = 108]  

) أ(

 )A (3 COOCH5H6C )B (Ca 2(COO) )C( األسبرين

    )D (الداكرون)E (  فيتامين ج)F(5H6COOC3CH

  األحماض الكربوكسيلية .) 2(      سترات .) اال1(

  االستر الناتج من تفاعل حمض البنزويك مع الميثانول . )1

  تيك مع الفينول .االستر الناتج من تفاعل حمض األس )2

  المركبين األيزومرين . )3

  :  ب/

  حمض الالكتيك –زيت أو دهن  –المنظف الصناعى 

عند تسخين عينة ؟  IIكيف يمكن الكشف على أيون النحاس  -/ النحاس أول فلز اكتشفه اإلنسان د

تسخينا شديدًا إلى أن تثبت  g 2.495كتلتها  O2.XH4CuSOالمتهدرتة  IIمن كبريتات النحاس 

صيغة الجزيئية للملح أوجد عدد جزيئات ماء التبلر وأكتب ال -  g 1.595 كتلتها فوجدت 

  ) Cu = 63.5 , S = 32 , O = 16 , H = 1( علمًا بأن :  -المتهدرت 
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  مع األحماض المخففة منتجًا :  FeOيتفاعل  )1

    فقط IIب) ملح حديد (         فقط IIIأ) ملح حديد (

  وماء IIIملح حديد  د)(        وماء IIج) ملح حديد (

 0.230 -(والنيكل  )V 0.762 -(إذا كانت قيمة جهود اإلختزال القياسية لكل من الخارصين  )2

V ( فإنemf  : للخلية تساوى  

   V 0.99ج)  (    V 0.76ب) (       V 0.53أ) (

 تلون باللون : ن اإلستر من حمض وكحول تعند وضع ورقة عباد الشمس فى حيز تفاعل تكوي )3

 د) ال تتاثر. ()  األزرق.              (جب)  البنفسجى .       (  ر .           أ) األحم

 :لتعيين تركيز حجم معلوم من كربونات الصوديوم نستخدم محلول قياسى من  )4

  ب)  هيدروكسيد الصوديوم.(  ) حمض الكبريتيك.                                (أ

 د) كلوريد بوتاسيوم .(                 ) كربونات األمونيوم.             (ج

 نيتريت الصوديوم يتصاعد غاز :  عند إضافة حمض الهيدروكلوريك إلى )5

  ب) يعكر ماء الجير .             (أ) يسود ورقة مبللة بأسيتات الرصاص .              (

  مض .بالح هد) يتأكسد جزء من(ج) يتحول الى بنى محمر عند فوهة األنبوبة .       (

 وثانى أكسيد كبريت و...................... . IIIينتج أكسيد حديد  IIعند تسخين كبريتات حديد  )6

  ب)  الماء(          أ) الهيدروجين  (

  د) كبريتيد الهيدروجين .(          جـ)  ثالث أكسيد الكبريت(

باء يلزم كمية من الكهر 3Au(NO(3مول من الذهب بالتحليل الكهربى لمصهور   1/3لفصل  )7

  تساوى : 

  F 4(د)     F 3(ج)      F 2(ب)      F 1(أ) 

  له تساوى :  POHتكون قيمة  M 0.001زه يمحلول حمض قوى ترك )8

31114 7

 لفورمات الميثيل هو :  المشابه الجزيئى )9

  د) حمض األكساليك .(     تيك .  (ج) حمض األس   ب) األسيتاميد .   (      أ) حمض الفورميك .   (
   

7 
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م�ن    mol 2كمية الكهرباء الالزمة إلختزال جميع كاتيون�ات الهي�دروجين الموج�ودة ف�ى      )10

  مقدرة بالفاراداى تساوى :  4SO2Hحمض الكبريتيك 

  8(د)                    4(ج)              2(ب)               1(أ)  

ه احتراق�ًا ك�امًال ف�ى وج�ود زي�ادة      الصيغة الجزيئية للهيدروكربون الذى يحترق المول من )11

  من الماء هى : mol 4من األكسجين ليعطى 

   10H5Cد) (      6H3Cج) (             8H4Cب)  (              8H10Cأ) (

  زيت المروخ ) 3(      البروبانون ) 2(        الكاتيكول ) 1(

 نالميثيل أمي) 5(        ) اإليثانال 4(

    PVC)  4(   ) التفلون  3) محلول فهلنج .         (2) ثالثى نيترات الجلسرين .       (1(

  الصيغة البنائية ال توضح الشكل الصحيح للجزئ . .1

 .ميائية عوامل مختزلة قوية يعناصر مقدمة السلسلة الكهروك .2

ال يمك����ن التميي����ز ب����ين كربون����ات الص����وديوم وبيكربون����ات الص����وديوم بإس����تخدام حم����ض       .3

 الهيدروكلوريك المخفف .  

 يفضل فى التحليل الوصفى التعرف على اآلنيونات أوًال ثم التعرف على الكاتيونات .4

 . العناصر اإلنتقالية فلزات نموذجية .5

نيوم وميت عند إستخالص األليضاف مصهور الكيريوليت والفلوروسبار إلى خام البوكس .6

 كهربيًا

 .  ىالثان ىقانون فارادا .1

 المحلول  . ىالمار ف ىكتلة المادة المترسبة وشدة التيار الكهرب .2

 M 0.3من محلول هيدروكسيد الصوديوم تركيزه  ml 200احسب حجم الماء الالزم إضافته إلى  

  M 0.1لتحويله إلى محلول تركيزه 
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    درجة التأين . –السلسلة اإلنتقالية األولى  –األدلة  – الكتلة المكافئة الجرامية – النماذج الجزيئية

  كلوريد فاينيل           - بروبين           –1 –ميثيل  –2

  ،  مصهوركلوريد الصوديوم ىف  F 0.5مرارإتتكون عند  ىالصوديوم الت ذراتاحسب عدد /  ج

  ؟  وما حجم الكلور المتصاعد 

   ة حرارة معينة . الهواء عند درج ىضغط بخار الماء الموجود ف .1

 النظرية التى فسرت تأثير الحرارة على سرعة التفاعل الكيميائى .  .2

  المحلول الذى تكون فيه المادة المذابة فى حالة اتزان مع المادة غير المذابة .  .3

  .  بالتين ساخن لتكوين البنزين العطري  إمرار الهكسان العادى على .4

  أو المحلول والغنية بااللتكرونات الجسيمات المادية المتحركة فى المصهور  .5

 واكتب معادلة التفاعل .   -رسم جهاز تحضيرغاز اإليثيلين في المعمل ب/ إ

  حاصل االذابة له . حسب قيمةإ  M  6-10ى نيوم هموذا كانت درجة ذوبان هيدروكسيد األلإج/ 

 التأين التام والتأين الغير تام . )1

 . البارمغناطيسية والخاصية الديا مغناطيسية  لخاصيةا )2

  من الحديد .  IIهيدروكسيد الحديد  .1

 من حمض األسيتيك . الغاز المائى .2

 .  ىمن الهكسان العاد الهكسان الحلقى .3

 اإليثان من حمض األسيتيك . .4

 البنزين من الطولوين .  .5

  ) نيترات الفضة3(      ) كلوريد الباريوم  2(     ) هيدروكسيد األمونيوم   1(
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H2(g) + I2(v)             2HI(g)  KC = 50.53 

 . M  3-10 × 1.2=  عند االتزان H 2I ,2علمًا بأن تركيز كًال من 

 كربونات األمونيوم وهيدروكسيد األمونيوم .  .1

 كلوريد الصوديوم وبروميد الصوديوم .  .2

 كحول إيثيلى واثير ثنائى الميثيل . .3

 كلوريد صوديوم وكلوريد األلومنيوم . .4

 كبريتيت الصوديوم وكبريتات الصوديوم . .5

  

  

  

  

  

محلول الملح مع الصودا الكاوية يعطى راسب بنى محمر ونفس المحلول مع نيترات الفضة  )1(

  يعطى راسب أبيض يتحول إلى بنفسجى عند تعرضه للضوء . 

يتيد الهيدروجين في الوسط الحمضى يعطى راسب أسود ومحلول نف�س  ملح محلوله مع كبر )2(

 ذوب فى حمض الهيدروكلوريك المخففالملح مع كلوريد الباريوم يعطى راسب أبيض ال ي

CH3CCCH2COOH 

  وكسيلى مشبع ؟ ) كم موًال من الهيدروجين يلزم لتحويل مول من هذا المركب إلى حمض كرب1(

  إلى مول من المركب؟ 4CClمن البروم المذاب فى  mol 4) ماذا يحدث للون البروم عند إضافة 2(

  ) كيف يمكن الحصول من هذا المركب على هيدروكربون مشبع ؟ 3(

CH3 – CH2  C O CH3 

O 

H  C O CH3 

O 

CH3 – CH2 – CH2  C O – CH3 

O 

– C – O – CH2–  CH3 

 

O 

CH3 – CH2  C O – 

O 

1 2 

3 4 

5 
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 ال يصدأ تتكون من الحديد و :  سبيكة الصلب الذى )1(

  د) الكربون (ج) المنجنيز .             (                ب) الكروم .         (                 ا) النيكل .(

  ناتج اختزال أكاسيد الحديد يتوقف على :  )2(

  جميع ما سبق (د)           درجة الحرارة  (ج)       العامل المختزل  (ب)  نوع األكسيد   (أ)

 وبان فى الزيادة من محلول هيدروكسيد الصوديوم ؟ أى من الهيدروكسيدات التالية يمكنه الذ )3(

  هيدروكسيد األلومنيوم  (ب)        هيدروكسيد الخارصين (أ)

  تان (أ) ، (ب) معًا . اإلجاب ( د)        II هيدروكسيد النحاس (جـ)

  من التفاعالت البطيئة نسبيًا : )4(

  .ريكيوم مع حمض الهيدروكلولماغنسب) ا(            أ) نيترات الفضة مع كلوريد الصوديوم .       

  د) الزيوت مع الصودا الكاوية  . (وريك وهيدروكسيد الصوديوم .   ج) حمض الهيدروكل(

 ما هى أكبر نسبة تأين فى المحاليل التالية :  )5(

   OH 4)  NH5-10 X(Kb = 1.8محلول  M 0.10(أ) 

   HNO4-10 X(Ka = 4.5  (2 محلول  M 0.25(ب) 

  = HCOOH 4-10 X1.7  (Ka  (محلول  M 1.00(ج) 

   2NH3)  CH5-10 X(Kb = 4.4 محلول  M 2.00(د) 

 بطارية أيون الليثيوم من  : ىيتكون الكاثود ف )6(

  ب) أكسيد الليثيوم كوبلت .   (                  أ) أكسيد الكوبلت  ( 

 . فلورو فوسفيد الليثيوم (د) سداسى             ج) جرافيت الليثيوم .    (

  فاعالت التالية : أعطيت أنصاف الت )7(

 0E       (s)→  Ni     -2e +   (aq)
2+Ni 0.25V   -=   

= +0.86 V          0E       (l)→  Hg  -2e  +  (aq) 2+Hg  

  :  لخلية الحادث فيها التفاعل التالىل  Ecellاحسب القوة الدافعة الكهربية  

             (l) Hg + (aq)   
+2Ni  →   (s)  Ni + (aq)   

+2Hg  

    V 0.61 + (ب)             1.11V -(أ)

   V 0.61 - (د)               V 1.11 +(ج) 

8 
 



    33 
 

 :  عند حالة اإلتزان للتفاعل t1  -  t2الشكل البيانى التالى للضغط الجزئى المتولد فى زمن  )8(

92 Kj-∆H =     (g)32NH               (g)2+  3H   (g)2N 
 

نظام المتزن سابقًا أضيف الهيدروجين إلى ال  t1عند النقطة 

عند تلك النقطة على المنحنى وبعد فترة من الزمن حدثت 

على المنحنى ما هو  t2حالة إتزان جديدة عند نقطة 

اإلختيار األصح الذى يعرف المواد تبعًا لسلوكها فى الشكل 

 البيانى : 

     2C = N  ,  3B = NH  ,        2A = H  (ب)          3C = NH  ,     2,   B = N       2A = H (أ)

    2C = H  ,       2,   B = N   3A = NH  (د)          2C = N  ,      2,   B = H   3A = NH (ج)

 فى السؤال السابق ما هو الشرط الوحيد لبقاء النظام المتزن السابق متزنًا :

  سحب غاز النشادر . (ب)        إرتفاع درجة الحرارة . (أ)

  زيادة الضغط . (د)      إناء مغلق . ىفوضع النظام  (ج)

  المركم الرصاصي .  حمض الكبريتيك المخفف فى .1

 شريحة البالستيك فى بطارية أيون الليثيوم .  .2

 حمض الكبريتيك المركز في تفاعل األسترة . .3

 الزراعة . فى مجال  الكيميائى التحليل .4

قارن بين تأثير كل من  – من الحديد واأللومنيوم فى ظاهرة خمول الفلز يشترك الكروم مع كًال ج/

  والهواء على فلزى الحديد والكروم على الترتيب .  Conc 3HNOالنيتريك المركز  حمض

 يسهل فصل خليط من برادة الحديد مع مسحوق الخارصين . .1

  اض الهالوجينية . ال يتفاعل الفينول مع األحم .2

 يستخدم الكروم فى طالء المعادن .  .3

 المحلول المشبع نظام ديناميكى  .  .4

 .  البوتاسيوم ليس لهما كاشف كيميائىأيون الصوديوم و .5

 . بالإللكترونات dيعتبر النحاس والفضة والذهب عناصر إنتقالية رغم إمتالء تحت المستوى  .6
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  والسلسلة اإلنتقالية الثالثة .  لىالسلسلة اإلنتقالية األو .1

 لكبريتات اإليثيل الهيدروجينية .  التحلل المائى والتحلل الحرارى .2

 الحامضى والتحلل المائى القاعدى والتحلل النشادرى إلستر أسيتات اإليثيل .  التحلل المائى .3

 الفرن العالى وفرن مدركس من حيث :  .4

 معادلة االختزال . –مصدر العامل المختزل  –العامل المختزل 

أضيف إليها حمض الهيدروكلوريك المخفف   g 2.5تلتهاغير نقية من كربونات الكالسيوم كج/ عينة 

  علمًا بأن : حسب نسبة الشوائب في العينة . إ 2COمن غاز   ml  448تصاعد 

    )Ca = 40   -   C = 12   -   O = 16   (  

 

 الهواء عند درجة حرارة معينة .  أقصى ضغط لبخار الماء يمكن أن يوجد فى .1

 األسبرين .  المادة الفعالة فى .2

 المحلول المستعمل فى ترسيب كاتيونات المجموعة .  .3

 .  تعبير مختصر عن تفاعلى األكسدة واإلختزال الحادثين عند كل من اآلنود والكاثود .4

 .معين  الكتروليتى  عملية يتم فيها فصل مكونات محلول .5

 تركيز المحلول المشبع من الملح شحيح الذوبان فى الماء عند درجة حرارة معينة . .6

  السائقين للكحوالت .  كيف يمكن الكشف عن تعاطى ب/

  وضح بالرسم تركيب بطارية أيون الليثيوم ( فى عملية التفريغ ) وأكتب المعادالت .  ج/

    )  الجامكسان   1(

      البيروجالول . ) 2(

              األسبرين . ) 3(

)4 (TNT   
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  سبيكة الرصاص ذهب .  .1

 جرافيت الليثيوم .  .2

 أحد أمالح المنجنيز يستخدم عامل مؤكسد .  .3

 صيل . ات فائقة التوصناعة المغناطيس عامل حفاز فى .4

  أكسدة تامة  .  –تحلل مائى  –تخمر كحولى  –تعادل  –تقطير جاف 

 

 

 

  حمض األستيك من كربيد كالسيوم .  .1

 سيتون من بروميد بروبيل ثانوي . األ .2

 .  IIIالحديد من هيدروكسيد الحديد  .3

 اليود من يوديد البوتاسيوم  .  .4

 حمض الكربوليك من البنزين .  .5

 ثانى أكسيد النيتروجين من نيترات الصوديوم .  .6

+2Sc21/    +4Mn25/    2-
4/  MnO  +Zn03 

POH

  أسيتات أمونيوم –فينول  –فينوكسيد الصوديوم 

  لكولوم واستنتج العالقة بينهما .عرف الفاراداى وا 

  

  

  

  (أ)

3CH 

  

2NO 

 

3CH 

  
2NO N2O 

  )ب(

Cl 

  

  )ج(

H3SO 

  )د(
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  ل كلوريد الصوديوم من التفاعالت :   تفاعل محلول نيترات الفضة مع محلو )1(

 ب) العكسية فقط .           (     أ) التامة فقط .         (

 د) اإلنعكاسية واللحظية . (    ظية .     حج) التامة والل(

للهواء الجوى لفترة كافية ثم إضافة محلول  IIعند تعريض محلول كبريتات الحديد  )2(

  سب لونه بنى محمر لحدوث عمليتى : هيدروكسيد الصوديوم له يتكون را

  .        (ب) ترسيب ثم أكسدة        .     (أ) اختزال ثم ترسيب

  (د) ترسيب ثم اختزال        .       (ج) أكسدة ثم ترسيب

 حالة اإلتزان هو :  عدل التفاعل الكيميائي ويحافظ علىلزيادة م التغير الذى يؤدى )3(

 مساحة سطح المتفاعالت .(ب) تقليل         (أ) تبريد خليط التفاعل  .

  (د) تقليل تركيز المتفاعالت .    (ج) إضافة عامل حقاز إلي خليط التفاعل .

  إذا كانت قيمة ثابت اإلتزان أكبر من الواحد الصحيح يكون :  )4(

 ب) التفاعل الطردي هو السائد .      (   هو السائد .    ىأ) التفاعل العكس(

  د) جميع ما سبق . (  تفاعالت . ج) تركيز النواتج أقل من تركيز الم(

   Volt ......... جهد االختزال القياسى للهيدروجين فى خلية الوقود يساوى )5(

                     0.83 -  )د(                           0.83أ) (

   0.4(ب)                      0(ج) 

 خلية كهرو كيميائية حدث فيها التفاعل التالى :  )6(

(aq)
2++  3Zn (s)→    2Au   )(s+ 3Zn   (aq)

3+2Au  

  أى رمز إصطالحى مما يلى يعبر عنها : 

   3Zn +2// 3Zn  +32Au /  2Au /(ب)       2Au  //  3Zn /   3Zn +32Au /2+(أ)   

  2Au +32Au  //+23Zn   /3Zn/  (د)            3Au  //  3Zn+3 2Au  /3Zn //+2(ج)  

  يعتبر الجاليسين من :  )7(

  ألحماض الهيدروكسيلية .     ب) ا(        دنية .     األحماض المع أ)(

  د) الفينوالت .(        ماض األمينية .       ج) االح(

9  
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pH

Cl4NH   -    3CO2Na    -   4COONH3CH  

  .   g/Cm3 1.2بطارية السيارة عن  ص كثافة حمض الكبريتيك فىنق .1

 حمض السلسليك .  تيل علىإدخال مجموعة األس .2

 بالقصدير .  حدوث خدش للحديد المغطى .3

 تكون قيمة ثابت اإلتزان صغيرة جدًا ( أصغر من الواحد الصحيح ) .  .4

 إضافة األلومنيوم الي التيتانيوم .  .5

م��ن الم��اء المقط��ر فم��ا حج��م حم��ض    ml 100 الكاوي��ة الص��لبة ف��ى  م��ن البوتاس��ا g 5.6أذي��ب  د/

  من محلول هيدروكسيد البوتاسيوم .   ml 30الذى يتعادل تمامًا مع   M 0.5الكبريتيك 

  المادة الديا صفر .  العزم المغناطيسى فى .1

رغم من أن لهما نفس بال  COOH 3CHأقل من درجة غليان 3HCOOCHدرجة غليان  .2

 الكتلة الجزيئية . 

 هيئة هيدروكسيدات . جموعة التحليلية الثالثة علىترسب كاتيونات الم .3

 محلول كلوريد الصوديوم ال يؤثر في ورقة عباد الشمس بنوعيها .  .4

 أهمية خاليا الوقود بالنسبة لرواد الفضاء .  .5

 السيوم بإستخدام الماءمكن التمييز بين ملحى كربونات الصوديوم وكربونات الكي .6

  كلوريد الصوديوم وكبريتات الصوديوم .  .1

 كبريتات كالسيوم وكربونات كالسيوم . .2

 الخلية الجلفانية والخلية اإللكتروليتية .  .3

 .  IIIكبريتات األلومنيوم وكبريتات الحديد  .4

  . الكيميائى التحليل -قانون إستافلد  - التحليل الكهربى  -لبيد  الت  -  الهيدرة الحفزية
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 من الفضة .   1.118mgمحلول أيونات الفضة لمدة ثانية يتم ترسيب  ىكمية الكهرباء المارة ف .1

 األدوات الكهربية وطفايات السجائر .  بوليمر شبكى يستخدم فى .2

التفاعالت الكيميائية المختارة التى تهدف إلى التعرف على المكونات األساسية  سلسلة من .3

 للمادة .

 بالضغوط الجزيئية  .  زان للتفاعالت الغازية معبرًا عنهثابت اإلت .4

 أحد أكاسيد الحديد يصعب أكسدته . .5

  الخلية والتفاعل الكلي .  ب خلية الوقود واكتب معادالت نصفى/ إشرح مع الرسم تركيب

  / إرسم جهاز تحضير اإليثاين في المعمل مع كتابة معادلة التفاعل . ج

/ ُأمرت كمية من الكهربية فى خليتين تحليليت�ين متص�لتين عل�ى الت�والى تحت�وى الخلي�ة األول�ى عل�ى         د

فإذا كانت الزيادة فى  Iوتحتوى الخلية الثانية على محلول كلوريد نحاس  IIمحلول كلوريد نحاس 

  أجب عن اآلتى : g (Cu = 63.5 ) 0.073فى الخلية األولى  كتلة الكاثود

  احسب الزيادة فى كتلة كاثود الخلية الثانية . .1

  الخليتين . الكلى الحادثة فى كل من اكتب معادلة التفاعل .2

  الغاز المائى من الغاز الطبيعى .  .1

 اإليثيلين جليكول من الميثان .  .2

 حلقى من ألكان عادى . الكان  .3

 .  IIIمن كلوريد حديد  IIكلوريد الحديد  .4

 المجناتيت من الحديد .  .5

 دقيقة أثناء التحليل الكهربى  30لمدة   A 10احسب حجم الكلور المتصاعد عند إمرار تيار شدته  ب/

  )  Cl = 35.5لمصهور كلوريد الصوديوم ( 

 القنطرة الملحية . ) 3(    حمض الفورميك . ) 2(      نيوم . التيتا) 1(
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 تحليل المركبات العضوية وتحليل المركبات الغير عضوية .  .1

 ن وهلجنة حمض البنزويك بالكلور .هلجنة الطولوي .2

  الموصالت االلكترونية والموصالت االلكتروليتية . .3

  السيدريت .  .1

 الهواء .  بمعزل عن IIأكسالت الحديد  .2

 سيانات األمونيوم .  .3

 بيكربونات الماغنسيوم .  .4

 يتريك . حمض الن .5

      األسيتون . ) 1(

      البروباين . ) 2(

 كلوريد الفاينيل . )  3(

  بروبانول . – 2بروبانول ،  –1 .1

  الفينول واستر أسيتات اإليثيل . .2

  حمض الكربونيك وحمض الكربوليك . .3

  كلوريد الكالسيوم ونيتريت الكالسيوم . .4

 غاز البروبان وغاز البروبيلين . .5

  

  

  

  

  



    40 
 

  :  ويعطىلمجنتيت مع األحماض المركزة يتفاعل ا )1(

  وماء .   III(ب) أمالح حديد                                 وماء .      II(أ) أمالح حديد 

  أكسيد الكبريت وماء .  (د) أ ، ب معًا .   وغاز ثانى IIIوأمالح حديد  II(ج) أمالح حديد 

نه م ml 1من الماء فإن عدد األيونات فى  L 1من كلوريد الصوديوم فى  g 5.85إذا أذيب  )2(

  ( Na = 23  ,  Cl  =  35.5 )                                             ........ أيون.يساوى ....

       x1.2 2310(ب)              x6.02 2010(أ)   

   x1.2 2010 (د)              x6.02 1910(ج)  

 إذا كان جهد اإلختزال القياسى لكل من األقطاب التالية هو :  )3(

= ( +0.8 V)  0/ Ag+10.23 V)  ,   Ag -= ( 0/ Ni+2 2.711 V)  ,   Ni-= (  0/ Na+1Na  

  فإن جميع العبارات التالية صحيحة ما عدا واحدة منها هى : 

 ((أ)
+

(Ag  (ب)(Na) 

(د)    (ج)

  يكون وسطًا بين طولها فى :  6H6Cبين أى ذرتين كربون فى جزىء  الرابطةطول  )4(

   4H2, C 6H2C(ب)                 6H2, C 2H2C(أ)  

  6H2, C 8H3C(د)                       4H2, C 2H2C(ج)  

  : عند تسخين الهبتان العادى فى درجة حرارة عالية ووجود عامل حفاز يتكون  )5(

(ب)        (أ)

(د) (ج)

      الكربون المجزأ . ) 2(        الجامكسان . )  1(

          جهاز الهيدروميتر .) 4(    .  ىقطب الهيدروجين القياس)  3(

 الزيوت والدهون .  )5(
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من  ml 8تمامًا مع   m+Xيحتوى على أيونات   M 0.2من محلول تركيزه  ml 12ج/ يتفاعل 

أوجد قيمة  XnYmلتكوين ملح صيغته األولية  nY-يحتوى على أيونات  m 0.1محلول تركيزه 

  .    m , nكل من 

  ادى البروتون .) مول من حمض ضعيف أح1د/ أذكر إثبات قانون استفالد مستخدما (

  ال يمكن التمييز بين دليل عباد الشمس والميثيل البرتقالي في الوسط الحامضي .  .1

 يطلق علي األحماض الكربوكسيلية المشبعة أحادية الكربوكسيل أحماض دهنية .  .2

 ال يوجد البروتون منفردًا في المحاليل المائية لألحماض .  .3

 طارية أيون الليثيوم من الخاليا الثانوية  . ب .4

 عنصر الكروم يقاوم فعل العوامل الجوية رغم نشاطه الكيميائي .  .5

  ثنائى برومو إيثان . – 1 , 2عند تفاعل بروميد الهيدروجين مع اإليثاين ال يتكون  .6

 

  الجاف .  عمليات التنظيف مشتق هالوجيني يستخدم فى .1

 استر يحتوى على ذرتى كربون .  .2

 إستر فورمات اإليثيل .  .3

 حمض اإليثانويك .  .4

 حمض عضوى يستخدم فى تحضير نسيج الداكرون .  .5

 الدهيد عديد الهيدروكسيل يحتوى على ست ذرات كربون . .6

لك�اثود  ح�دد األن�ود وا   -ت�ى  لفانية التى يحدث به�ا التفاع�ل اآل  اكتب الرمز اإلصطالحى للخلية الج ج/

  واتجاه سريان التيار .

+2+  Ni   Fe    +   Ni                  +2Fe  

 بين أقطاب من الجرافيت  .  IIإشرح ما يحدث عند مرور تيار كهربى فى محلول كلوريد النحاس  د/

  أذكر طريقتين مختلفتين للكشف عن غاز النشادر  هـ/
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 الهواء .  سخين خام الحديد بشدة فىت .1

تعيين تركيز حمض أو قاعدة بمعلومية الحجم الالزم منه للتعادل مع قاعدة أو حمض معلومة  .2

 الحجم والتركيز . 

 محاليل اإللكتروليتات الضعيفة .  ىنوع من اإلتزان ينشأ ف .3

لكيل بمجموعة مشتقات أمينية لألحماض الكربوكسيلية بإستبدال ذرة هيدروجين مجموعة األ .4

 أمينو . 

 

  البنتانول . –اإليثانول  –البروبانول  –البيوتانول  –الميثانول  .1

 السوربيتول .  –الجليسرول  –اإليثين جليكول  –اإليثانول  .2

CrO    -ZnS        -     2TiO     -    3FeCl  

  .رياضيًا حساب تركيز أيون الهيدرونيوم لألحماض الضعيفة  استنتج د/

  كلوريد اإليثيل من اإليثانول والعكس .  .1

 من الحديد .  IIIوكبريتات الحديد  IIخليط من كبريتات الحديد .2

 الميثان . اإليثان من .3

 البنزاميد من حمض البنزويك .  .4

 .  IIمن كبريتات حديد  IIIكبريتات حديد  .5

م�ن   يد الص�وديوم بإس�تخدام محل�ول قياس�ى    ب/ كيف يمكن تعي�ين تركي�ز حج�م معل�وم م�ن هيدروكس�      

  . M 0.1 هحمض الهيدروكلوريك تركيز

 حمض كبريتيك مركز وحمض فوسفويك مركز . .1

  بروبانول .  – 2 -  ميثيل –2 بروبانول و  – 2 .2
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 .  كبريتات الومنيوم وكبريتات أمونيوم .3

 اإليثانول وإيثير ثنائي الميثيل .  .4

 كبريتات الصوديوم وفوسفات الصوديوم .  .5

 2SOوث�انى أكس�يد الكبري�ت     2COوثانى أكسيد الكربون   S2Hد) تنتج غازات كبريتيد الهيدروجين 

المسببة تلوثا شديدا للبيئة فى حدود دراستك اقترح حال كيميائيا للتخلص من من األنشطة الصناعية 

  هذه الغازات الملوثة للهواء .

 الكشف عن أنيونات الكبريتات والفوسفات .  .1

  تقسيم المجموعات التحليلية . .2

 الجاليسين . ) 3(      زيت المروخ . ) 2(      األسبرين . )  1(

  الميثانال .) 5(        الكاتيكول . ) 4(

  عملية التلبيد وعملية التركيز . .1

 المركبات العضوية والغير عضوية .  .2

 .الهيدروكربونات األليفاتية والهيدروكربونات األروماتية  .3

 . الكتلى  ل الكمىالتحليالحجمى و التحليل الكمى .4

 طريقة الترسيب وطريقة التطاير  .5

  أكتب الصيغة البنائية وتسمية األيوباك لكل من : - O10H4Cمن خالل دراستك للصيغة  د/

  (ب) كحول ثانوى          (أ) كحول أولى  

 (د) إثير متماثل          (ج) كحول ثالثى 
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/   

  لحديد الصلب من السبائك  :  سبيكة ا )1(

 ج صحيحتان . ، د) أ(   ج) البينفلزية.        (        ب) اإلستبدالية .        (       أ) البينية .         (

  يشتمل النظام المتزن علي عمليتان :  )2(

  ج صحيحتان .، ب  د)(      ج) متعاكستين.     (             ب) متالزمتين.     (   أ) متماثلتين.        (

  اختر اإلجابة الصحيحة المعبرة عن التفاعل المتزن التالى :  )3(

  A  +  C                    B(أ) 

 A  +  B                 2C(ب) 

  2A                  B + 2C(ج) 

 A                   2B + C(د) 

  رق التالية تساعدك فى التعرف عليه ؟لديك فلز مجهول يتأكسد بفقد إلكترون واحد أى من الط )4(

  بناء خلية كهربية وقياس شدة التيار.   (أ)

  نعين مدى تغير حرارة الفلز عندما يتاكسد .   (ب)

  نعين مدى قدرة الفلز على أكسدة أيون الحديد الثنائى إلى أيون حديد ثالثى . (ج)

له ونقارنه بالجهود القياسية فى  ىهد القياسقطابها ونقيس الجأحد أ(د) بناء خلية كهربية يكون هذا الفلز 

   . الجداول

  هو :    PVCاإلسم الكيميائي لــ )5(

           ب) كلورو إيثين  . (     ) كلوريد الفاينيل .      أ(

  د) جميع ماسبق. (    (ج) بولي كلورو إيثين .        

حمض عضوى ضعيف عدد الروابط المزدوجة بين ذرات الكربون فى الجزىء الواحد من  )6(

 هو :  2O32H18Cصيغته الجزيئية 

                          3(ب)                           2(أ) 

  14د) (             1ج) (

 

11 
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  استر ناتج من كحول أحادى الهيدروكسيل .  )1(

  تر ناتج من كحول ثنائى الهيدروكسيل . اس )2(

  استر ناتج من كحول ثالثى الهيدروكسيل . )3(

يقاس معدل التفاعل بتغير تركيز المتفاعالت فى وحدة الزمن مول/ الثانية احسب معدل التفاعل لـ  /د

0.4 g   30فى زمن قدره المخفف من الكالسيوم تمامًا مع حمض الهيدروكلوريك sec  تبعًا

   [Ca =  40]لتالى للتفاعل ا

2(g)+ H   2(aq)CaCl                     (aq)+  2HCl  (S)Ca  

 

 خلية دانيال خلية إنعكاسية  .1

 . يختلف الحديد عن العناصر التى قبله فى السلسلة من حيث أعداد التأكسد   .2

 من أن نواتجه متعادله. تيك مع اإليثانول بالرغم حموضة تفاعل حمض األس .3

 .  IIوال يتكون كلوريد الحديد   IIIعند تفاعل الكلور مع الحديد يتكون كلوريد الحديد .4

 ال يفضل إستخدام كل من عنصرى المنجنيز والحديد فى الحالة النقية . .5

  طبقًا للمعادلة : صعوبة ذوبان كلوريد الفضة فى الماء  .6

AgCl(s)               Ag+
(aq) + Cl-

(aq)    Kc = 1.7 x 10-10 

 –الخاليا الثانوية  –قانون فعل الكتلة  - األحماض األمينية  - إستر  البولى –الزيوت والدهون 

  . الضغط الكلى للتفاعل 

أو المتعادل للمحاليل التالية  / أوجد قيمة األس الهيدروجينى ووضح التأثير الحامضى أو القاعدىج

  تركيز أيون الهيدروجين بها هو   حيث

)1 (5-10             )2 (12-10                )3(7-10   

 M 0.75  من حمض الكبريتيك  ml 200د/ احسب كتلة هيدروكسيد الصوديوم التي تتعادل مع 

  [Na= 23 , O =16 , H=1]علمًا بأن :  
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 جزيئات من البروتين تعمل كعوامل حفز في الكثير من العمليات البيولوجية . .1

  تكوين طبقة من فلز معين علي سطح فلز أخر إلعطائة النعومة واللمعان . .2

  تزداد  درجة التأين بزيادة التخفيف . .3

مجموعة من المركبات يجمعها قانون جزيئي عام وتشترك في الخواص الكيميائية وتتدرج  .4

 الخواص الفيزيائية  ىف

  األولى لكل منهما حالة تأكسد واحدة فقط .  عنصران فى السلسلة اإلنتقالية .5

  عملية المعايرة.  األدلة فى .1

  جرافيت الليثيوم في بطارية أيون الليثيوم  . .2

 نيوم من البوكسيت. الفلورسبار عند استخالص األلوم .3

 عل النيترة . حمض الكبريتيك المركز في تفا .4

 محلول كبريتات النحاس فى حمض كبريتيك مخفف عند تحضير اإليثاين في المعمل . .5

 اشرح تجربة توضح خطوات طالء ملعقة بطبقة من الفضة . 

 الكربون المجزأ من حمض األسيتيك .  .1

 ثنائي برومو إيثان من كربيد الكالسيوم .  – 2.1 .2

 مض الكبريتيك من الكبريت . ح .3

 حمض البكريك من حمض الكربوليك .  .4

   كربونات الماغنسيوم من بيكربونات الصوديوم . .5

         ) فوهلر 2(      ) فاراداى 1(

  .  إشرح تجربة توضح أثر الحرارة على تفاعل كيميائى متزن / ج 
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  .  نتج العالقة بين األس الهيدروجينى واألس الهيدروكسيلىأ/ إست

  للتفاعل:  Kp/ احسب ثابت االتزان ب

N2(g) + 3H2(g)     2NH3(g), H  = -92 KJ 

 0.6ضغط جو وللنشادر  7.1ضغط جو للهيدروجين  3.2إذا كانت الضغوط هى للنيتروجين 

  ؟ وكيف نزيد من ناتج التفاعل . Kpما هو تعليقك على قيمة  –ط جو ضغ

                                                   2CO(g)   +   2NO(g)                 2CO(g)   +   N2(g) 

   

  ألسئلة اآلتية : ثم أجب عن ا

  للتفاعل الطردى . H∆) احسب قيمة 1(

  ) هل هذا التفاعل طارد أم ماص للحرارة . 2(

  ) احسب طاقة التنشيط للتفاعل العكسى . 3(
  

رتفاع إيوضح الشكل البيانى المقابل  د/

الراسب المتكون فى أنبوبة اختبار عند 

إضافة محلول هيدروكسيد الصوديوم إلى 

وضح على  -  IIIالحديد محلول كلوريد 

نفس الشكل البيانى التغير الحادث فى شكل 

المنحنى عند استبدال محلول كلوريد 

 بمحلول كلوريد األلومنيوم .  IIIالحديد 
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  : يتأثر النظام المتزن بـــال  )1(

  رارة          ب) خفض الح(           رفع درجة الحرارة .   )أ(

  د) إضافة العامل الحفاز .(              (ج) زيادة الضغط .

  البرتقالي باللون : إضافة قطرات من دليل الميثيل يتلون محلول ملح  فلوريد الكالسيوم عند )2(

      (ب) البرتقالي .            (أ) أالحمر     

  (د) األصفر.          (ج) األزرق         

  فى التفاعل المتزن اآلتى :  )3(

CaCO3(S)      Ca
+2

(aq) + CO3

-2
(aq) 

3CaCO

COOH3CH(S)(د)      3CO2Na(S)(ج)3KNO(S)(ب)          3CaCO(S) (أ)

 Co 25عند  Ksp = 3.9 X 10-11 يساوى 2CaFإذا كان حاصل اإلذابة لفلوريد الكالسيوم  )4(

 هو :  Co 25عند  2CaF شبع لــالمحلول الم فى F]-[ فيكون

  .  X 10 4.3-4 (د)      .   X 10 2.1-4 (ج)        .   X 10 6.8-4 (ب)        .   X 10 3.4-4(أ) 

  كهربية بأنواعهاعند :تحدث عملية األكسدة فى الخاليا ال )5(

  يت(د) االلكترول    (ج) المهبط              ب) الكاثود            (   أ) األنود         (

 يتكون : HBrمن  mol 2عند تفاعل البروباين مع  )6(

       ثنائى برومو بروبان     -1,1ب) (                ثنائى برومو بروبين -1,1أ) (

  ثنائى برومو بروبان  - 2,2(ج) 

 الصيغة الجزيئية للمركب التالى هى : )7(

    14H14C (ب)    12H10C (أ) 

  14H12C (د)    12H12C (ج)

 ) مجموعة : Xيمثل مقطع من بوليمر الداكرون ، تمثل ( فى الشكل اآلتى الذى )8(

  

  – CONH 2–  (د)         –  COO–  (ج)      –  COOH–  (ب)         –  O– (أ)

12 

3CH 

3CH 

X X X X X 
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)1 (DDT             )2 (PVC              )3 (ABS   .  

)4 (PEG                                   )5 (TNT            )6 . حمض البكريك ( 

 

  .  A 25كولوم من تيار شدته   C 10500انتاج  .1

 . A 10من الفضة من محلول نترات الفضة بمرور تيار شدته   g 21.9ترسيب  .2

  ة . تفضل بطارية أيون الليثيوم عن بطارية الرصاص الحامضي .1

 العناصر اإلنتقالية عناصر مثالية في عمل سبائك إستبدالية .  .2

 .  هيزول لون ثاني أكسيد النيتروجين عند تبريد .3

 أكسيد الحديد األسود أكسيد مختلط . .4

 .  4+ال يعطى السكانديوم حالة تأكسد  .5

 يتواجد فى عناصر المجموعة الرئيسية الثامنة .  ال 8+عدد التأكسد  .6

 ثود فى الخاليا الجلفانية .زيادة كتلة الكا .7

 كتلة المادة المترسبة عند التحليل الكهربي لمحلول  وكمية الكهربية المارة في المحلول .  .1

  حجم وتركيز الحمض والقاعدة في عملية المعايرة . .2

 األس الهيدروكسيلي وتركيز أيون الهيدروكسيل .   .3

 ة الكهربية لخلية جلفانية وجهود أكسدة القطبين . القوة الدافع .4

113 K.J -,  ∆H =   (g)22Cl   +   (g)O22H                   (g)2+   O   (g)4HCl 

   Co500إزدادت درجة التفاعل إلى  .1

 .أضيفت كمية من األكسجين إلى المخلوط  .2

 نقل مخلوط التفاعل إلى إناء حجمه أكبر . .3
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 تفاعل اإليثين مع فوق أكسيد الهيدروجين لتكوين اإليثين جليكول. .1

فقد أو إكتساب مول واحد من اإللكترونات عند التحليل  كتلة المادة التى لها القدرة على .2

 الكهربي . 

  فلزين أو أكثر أو فلز وال فلز مثل الكربون .ما يتكون عادًة من  .3

 أكسدة المحاليل الكحولية المخففة بأكسجين الهواء الجوي في وجود بكتريا الخل .  .4

نوع من التحليل الكيميائى يهدف إلى التعرف على مكونات المادة األساسية سواء كانت نقية  .5

  أو مخلوط من عدة مواد .

Y

 

  

  

  ) .Y) ، (X) أذكر أسماء المركبات (1(

  .  X  ،Yللمحاليل المائية لإليثانول ،   PH) ما هو الترتيب المتوقع لقيم الرقم الهيدروجينى 2(

  ) .B) ، (A) أّذكر اسم التفاعلين (3(

  موضحًا التغير الحادث فى اللون .  Aفاعل ) أذكر اسم مادة كيميائية أخرى يمكن أن تستخدم كشرط للت4(

  مع اإليثانول فى وجود حمض الكبريتيك المركز .  X) ما هو ناتج تفاعل المركب 5(

  للحصول على عامل مختزل يستخدم فى اختزال خامات الحديد .  Y) كيف يمكن استخدام المركب 6(

من حمض   g 1.825مذاب به  L 0.25لمحلول حجمه pOHإحسب األس الهيدروكسيلى  /ج

  (  H = 1  -  Cl = 35.5 )الهيدروكلوريك علمًا بأن : 

 

  سبيكة حديد نحاس وسبيكة حديد خارصين. .1

  اإليثانول وحمض الخليك . .2

  حمض األسيتيك والكاتيكول . .3

 كلوريد كالسيوم وبروميد كالسيوم . .4

  كبريتات باريوم وفوسفات باريوم . .5

C2H5OH 
2 O 

X Y 
NaOH 

KMnO4 / H+ 

A B 
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  أيثوكسيد الصوديوم من اإليثين .  .1

 الميثانول من الميثان .  .2

 ثاني أكسيد النيتروجين من نيتريت الصوديوم .  .3

 الهيماتيت من الحديد .  .4

 5غير مشبع أضيف إليه محلول ماء البروم يحتوى على  CH.CH2CH.C.CH.2/ المركب ج

mol  التشبع . فسر إجابتك.ماهو لون المحلول بعد تمام  -من البروم  

  إشرح تجربة توضح كيفية الحصول على الذهب النقى من عينة غير نقية من النحاس.   د/

عناصر ر الذى ال يعتبر من الحدد العدد الذرى للعنص .1

  االنتقاية .

استخرج من الشكل البيانى األعداد الذرية لفلزين يستخدما  .2

  فى عمل سبائك قضبان السكك الحديدية .

أذكر األعدد الذرية لفلزين من هذه العناصر يستخدما فى  .3

  اتلة . طائرات الميج المقعمل سبائك 

1

1

2

2
 

 بيوتانول .  – 2) 2(          الميثانول . ) 1(

 .  يلىالكحول األيزوبروب) 4(      بنتانول .  – 2ميثيل  – 2) 3(

A 

(aq)2CuCl 

  ) 1الخلية (

NaCl (aq) 

  ) 2الخلية (


