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وزارح انترثيخ و انتعهيم
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ومىرج ( )2امتحبن انكيميبء ( انفصم انذراضي األول)
انضيٍ :ثالس عبعبد
==============================================================
أجت عه أرثعخ اضئهخ فقط
جًيع اإلجبثبد ركىٌ يذعًخ ثبنًعبدالد انشيضيخ انًىصوَخ

----------------------------------------------------------------------------------------------------اجت عه ارثعخ اضئهخ فقط ممب يأتً :

انطؤال االول :

اوالا :
( أ ) تخير االجبثخ انصحيحخ مه ثيه االقىاش:
 -0رغزخذو عجيكخ يٍ  ...........يع انذذيذ نصُبعخ خطىط انغكك انذذيذح
( ة) انًُجُيض
( أ ) انكشوو
( د ) انُيكم
(جـ) انكىثهذ
 -5رفبعم يذهىل يهخ ...........يع يذهىل َزشاد انفضخ يزكىٌ ساعت اصفش يزوة فً يذهىل انُشبدس
( ة) انجشوييذ
( أ ) انكهىسيذ
(د) انفىعفبد
(جـ) انيىديذ
 -3ادذ هز االيالح يذىل نىٌ اصسق ثشيىثيًىل انً انهىٌ االصفش هى........
( ة) اعيزبد االيىَيىو
( أ ) اعيزبد انصىديىو
( د ) كجشيزبد االيىَيىو
(جـ) كجشيزبد انصىديىو
 -4عُذ يشوس كًيخ يٍ انكهشثبء فً عذح خاليب انيكزشونيزيخ يزصهخ يعب عهً انزىانً فبٌ كزم انًىاد انًزكىَخ
عُذ االلطبة رزُبعت يع .........
( ة) انكزم انًكبفئخ
( أ ) انكزم انزسيخ
(د) انزكبفؤ
(جـ) االعذاد انزسيخ
( ة ) وضخ ثبنًعبدالد انكيًيبئيخ انًىصوَخ كيف يًكٍ انذصىل عهً :
 - 0انذذيذ يٍ كجشيزبد انذذيذ ( ) II
 -5كجشريذ انُذبط (  ) IIيٍ كجشيزبد انُذبط ( ) II
ثبويب ا :
 -0يب هً انعىايم انزً رؤثش عهً يعذل انزفبعم انكيًيبئً
 -5يبهى هى االعبط انزي ثًُ عهيه انكشف عٍ اَيىَبد دًض انهيذسوكهىسيك
 -3اكزت انشيض االصطالدً نخهيخ جهفبَيخ يكىَخ يٍ لطت  Ag+/Agولطت Sn2+/Sn
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ثى ادغت  emfارا عهًذ اٌ جهذ االخزضال انميبعً نهفضخ =  1.0فىنذ

ونهمصذيش =  1040فىنذ

----------------------------------------------------------------------------------------------------

انطؤال انثبوً :

أوالا :
( أ ) اكزت انًصطهخ انعهًً انزي رذل عهيه كم عجبسح يٍ انعجبساد االريخ:
 -0انًبدح انزً رزُبفش يع انًجبل انًغُبطيغً َزيجخ نىجىد جًيع انيكزشوَبرهب فً دبنخ اصدواج
 -5رذهيم كيًيبئً يهذف انً رمذيش َغجخ كم يكىٌ يٍ انًكىَبد االعبعيخ نهًبدح
 -3رفبعالد رغزخذو فً رمذيش انًىاد انشذيذخ انزوثبٌ فً انًبء
 -4عُذ ثجىد دسجخ انذشاسح رزُبعت عشعخ انزفبعم انكيًيبئي رُبعجب طشديب يع دبصم ضشة انزشكيضاد
انجضئيئخ نًىاد انزفبعم
(ة)

وضخ ثب انًعبدالد انًىصوَخ
 -0رفبعم انذذيذ يع دًض انكجشيزيك انًخفف ودًض انكجشيزيك انًشكض انغبخٍ-
 -5رفبعم االكغذح واالخزضال انذبدس فً خهيخ ايىٌ انهيثيىو
 -3اثشايشاس غبص ثبًَ اكغيذ انكجشيذ فً يذهىل ثيكشويبد انجىربعيىو انًذًضخ ثذًض انكجشيزيك
ثبويب ا :

قبرن ثيه كال ممب يبتً :
ا -انغطبء االَىدي  -انغطبء انكبثىدي
 -5انخهيخ انجهفبَيخ وانخهيخ االنيكزشونيزيخ
 -3انزفبعالد انزبيخ وانزفبعالد االَعكبعيخ – يع ركش يثبل نكم َىع
----------------------------------------------------------------------------------------------------

انطؤال انثبنث :

أوالا :
( أ ) يب انًمصىد ثكم يٍ ....؟
 -0رهجيذ خبو انذذيذ
 -5انًعبيشح
 -3دبصم االراثخ
 -4االيجيش
( ة ) وضخ ثبنشعى لطت انهيذسوجيٍ انميبعً – اكزت انشيض االصطالدً نه عُذيب يكىٌ كبثىد
2

ثبويب ا :
ا -كيف يًكُك انزفشيك عًهيب ثيٍ
 -0ثشوييذ انصىديىو ويىديذ انصىديىو
-5دًض انخهيك انُمً و يذهىل دًض انخهيك
ة -ادغت رشكيض ايىٌ انهيذسوَيىو فً دًض انهيذسوعيبَيك  HCNارا كبٌ رشكيض انذًض=
01 mol/L1.15وثبثذ انزأيٍ عُذ دسجخ  55دسجخ يئىيخ = 01 X 0.5
----------------------------------------------------------------------------------------------------

انطؤال انراثع :

أوالا :
( أ ) اكزت انزفغيش انعهًً نكم يًب يأرً :
 -0اليعذ انخبسصيٍ يٍ انعُبصش االَزمبنيخ
 -5اليصهخ اعزخذاو كشثىَبد انصىديىو نزفشلخ ثيٍ عجبد انشًظ ويذهىل اصسق انجشويى ثيًىل
 -3يغزخذو يذهىل انُشبدس نهكشف عٍ غبص كهىسيذ انهيذسوجيٍ
 -4رعًم ثطبسيخ انغيبسح كخهيخ جهفبَيخ ورعًم كخهيخ انيكزشونيزيخ
(ة)
 -0نهزفبعم االرً ليًزبٌ نثبثذ االرضاٌ عُذ دسجزً دشاسح يخزهفزبٌ
)+ I2(g
)2HI(g
عُذ دسجخ  051 oCثبثذ االرضاٌ = 60
عُذ دسجخ  440 oCثبثذ االرضاٌ = 51
هم هزا انزفبعم طبسد نهذشاسح او يبص نهذشاح – يع ثيبٌ انغجت

)H2(g

 -5اركش اعزعًبل وادذ نكم يٍ  :انُيكم – ثبًَ اكغيذ انزيزبَيىو
ثبويب ا :
 -0وضخ يع انشعى طشيمخ رذضيش االنىيُيىو يٍ انجىكغيذ – اركش انزفبعالد انزً رذذس
 -3عيُخ يٍ كهىسيذ انكبنغيىو انًزهذسد رضٌ  5..4جشاو وعُذيب عخُذ ثشذح اصجخ وصَهب  5.55جشاو
ادغت انُغجخ انًئىيخ نًبء انزجهش فً انعيُخ – ثى اوجذ انصيغخ انكيًيبئيخ نهًهخ انًهذسد
( Ca = 40 , Cl = 35.5 , O = 16 , H = 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------3

انطؤال انخبمص :

أوالا :
اششح يع انشعى طالء يهعمخ يٍ انُذبط وصَهب  51جى ثطجمخ يٍ انفضخ ثى ادغت وصَهب ثعذ

انطالء عهًب ثبٌ صيٍ انطالء عجع دلبئك وَصف وشذح انزيبس انًغزخذو  01ايجيش
() Ag = 108
( ثبويب )
(أ) وضخ ثبعزخذاو يذهىل يىديذ انجىربعيىو كيف يًكٍ انزعشف عهً انكبثىد واالَىد نجطبسيخ انغيبسح
يطًىعخ انًعبنى
( ة ) وضخ ثزجشثخ وادذح انكشف عٍ ايىَبد كهىسيذ انكبنغيىو يع كزبثخ انًعبدنخ
ثبنثب ا :
( أ ) اركش يثبل نذوس انزذهيم انكيًيبئً فً يجبل انضساعخ
( ة ) احطت ىي أت ما :
 -0رشكيض ي ودي د هيذسوجيٍ فً هزا انزفبعم انًزضٌ
H2 + I2
2HI
عهًب ثبٌ رشكيض انهيذسوجيٍ =  mol/L 0.3ورشكيض انيىد يغبوي = mol/L 0.3
وثبثذ االرضاٌ = 25
 -2درجخ انتفكك وثبثت انتبيه نحمض ضعيف احبدي انجروتىن تركيسح  0.01مىالر وقيمخ PH=6.5
----------------------------------------------------------------------------------------------------
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