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ومىرج ( )3امتحبن انكيميبء ( انفصم انذراسي األول)
انضيٍ :صالس عبػبد
==============================================================
أجت عه أرثعة اسئهة فقط
عًيغ اإلعبثبد ركٌٕ يذػًخ ثبنًؼبدالد انشيضيخ انًٕصَٔخ

----------------------------------------------------------------------------------------------------اجت عه ارثعة اسئهة فقط ممب يأتى :

انسؤال االول :

اوالا :
( أ ) تخير االجبثة انصحيحة مه ثيه االقىاس:
نذيك اسثؼخ ػُبصش  D. C. B. Aانؼُصش  Aاليٕعذ نّ يشكجبد يهَٕخ ٔنهؼُصش  Bاكغيذ يغزخذو في صُبػخ االصجبؽ
ٔانؼُصش Cيغزخذو في صُبػخ انطبئشاد انًيظ ٔانؼُصش Dيزًيض ثأكجش ػذد ربكغذ أليَّٕ يكٌٕ انؼُبصش ػهٗ انزٕاني ،
ئخزش انزشريت انصؾيؼ يًب يهٗ:
[أ] خبسصيٍ -فبَبديٕو-عكبَذيٕو -يُغُيض
[ة] يُغُيض  -فبَبديٕو-ريزبَيٕو -خبسصيٍ
[ط] فبَبديٕو  -خبسصيٍ  -يُغُيض -ريزبَيٕو
[د] خبسصيٍ -يُغُيض-ريزبَيٕو –فبَبديٕو

 -5ػُذ ئضبف ؽًض انٓيذسٔكهٕسيك انًخفف انٗ يهؼ يغٕٓل  ،يزصبػذ غبص يؾٕل نٌٕ ٔسقخ يجههخ ة K2Cr2O7
انًؾًضخ ثؾًض انكجشيزيك انًشكض يٍ انجشرقبنٗ انٗ األخضش يكٌٕ انشق انؾبيضٗ نهًهؼ انغٕٓل ْٕ .........
[] S2- - NO3- – SO32- – CO32-

 -3يؾهٕل يهؼ  .........يؾٕل نٌٕ انًضيم انجشرقبنٗ انٗ انهٌٕ االصفش
( ة) كهٕسيذ االيَٕيٕو
( أ ) كهٕسيذ انصٕديٕو
( ء ) كشثَٕبد االيَٕيٕو
(عـ) كشثَٕبد انصٕديٕو
 -4رؾًش ٔسقخ ػجبد انشًظ انضسقبء ثٕضؼٓب في يؾهٕل رفبػم ؽًض انخهيك يغ انكؾٕل االيضيهٗ َظشا ألٌ …………: .
أ – انكؾٕل االيضيهٗ ال يإصش ػهٗ ػجبد انشًظ .
ة -نؾذٔس ارضاٌ ديُبييكٗ ٔرغبٖٔ يؼذنٗ انزفبػم انطشدٖ ٔانؼكغٗ .
ط -انزفبػم ئَؼكبعٗ ٔيظم ؽًض انخهيك في خهيظ انزفبػم .
د -االعبثزبٌ ة ،ط صؾيؾزبٌ .
 -5عٓذ االخزضال انقيبعٗ نهٓيذسٔعيٍ فٗ خهيخ انٕقٕد يغبٖٔ 1111111فٕنذ
د0.4 -
ط0 -
ة-0.83 -
ا0.83 -

( ة ) ٔضؼ ثبنًؼبدالد انكيًيبئيخ انًٕصَٔخ كيف يًكٍ انؾصٕل ػهٗ :
ْ-0يذسٔكغيذ ؽذيذ  IIيٍ ْيذسٔكغيذ ؽذيذ III
 -5ييزب انٕييُبد انصٕديٕو يٍ كهٕسيذ االنٕيُيٕو
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ثبويب ا :
 -0يب ْٕ دٔس انؼهًبء األرٗ اعًبؤْى فٗ ػهى انكيًيبء.....؟
 نٕرشبريهيخ اعزفبنذ– عٕنذثشط ٔفبط
 -5اششػ اصش انزؾهيم انكيًيبئٗ فٗ انًغبل انطجٗ
 -3اكزت انشيض االصطالؽٗ نهخهيخ انغهفبَيخ انزٗ يؾذس ثٓب انزفبػم اآلرٗ
2+
)Ni (aq.) + Fe(s
)Ni(s) + Fe2+(aq.
صى ثيٍ – انكبصٕد ٔاالَٕد
 ارغبِ انزيبس انكٓشثبئٗ----------------------------------------------------------------------------------------------------

انسؤال انثبوى :

أوالا :
( أ ) اكزت انًصطهؼ انؼهًٗ انزٖ رذل ػهيّ كم ػجبسح يٍ انؼجبساد االريخ:
 -0رفبػالد رغزخذو فٗ رقذيش انًٕاد انزٗ رؼطٗ َٕارظ شؾيؾخ انزٔثبٌ فٗ انًبء
 -5رؾهيم كيًيبئٗ يٓذف انٗ انزؼشف ػهٗ يكَٕبد انًبدح عٕاء كبَذ َقيخ أ يخهٕط يٍ ػذح يٕاد
 -3يقذاس انزغيش فٗ رشكيض انًٕاد انًزفبػهخ فٗ ٔؽذح انضيٍ
 -4رشريت انؼُبصش رشريجب رُبصنيب ثبنُغجخ نغٕٓد االخزضال انغبنجخ
 -5كزهخ انًبدح انزٗ نٓب انقذسح ػهٗ فقذ أ اكزغبة يٕل ٔاؽذ يٍ االنكزشَٔبد اصُبء انزفبػم انكيًيبئٗ
(ة)
 -0اركش َٕع انغجبئك االريخ
انغيًُزيذ – عجيكخ انؾذيذ ٔانكشٔو
 -5يؾهٕل يهؼ قغى انٗ عضئيٍ فٗ اَجٕرٗ اخزجبس – اضف انٗ انقغى االٔل يؾهٕل َزشاد انفضخ
فزكٌٕ ساعت اثيض رؾٕل انٗ انهٌٕ انجُفغغٗ فٗ انضٕء – ٔػُذيب اضيف يؾهٕل كشثَٕبد االيَٕيٕو انٗ
انقغى انضبَٗ ركٌٕ ساعت اثيض – اكزت انشيض انكيًيبئٗ نهًهؼ – ٔضؼ ثبنًؼبدالد انًٕصَٔخ ْبريٍ
انزغشثزيٍ

ثبويب ا :

قبرن ثيه كال ممب يبتى :
 -0اخزضال خبو انؾذيذ فٗ انفشٌ انؼبنٗ ٔاخزضانّ فٗ فشٌ يذسكظ
 -5خهيخ انضئجق ٔثطبسيخ ايٌٕ انهيضيٕو يٍ ؽيش االَٕد -انكبصٕد – انزفبػم انُٓبئٗ
 -3انزؼبدل ٔانزًيإ – يغ ركش يضبل نكم
----------------------------------------------------------------------------------------------------

انسؤال انثبنث :

أوالا :
( أ ) يب انًقصٕد ثكم يٍ ....؟
 -0انقبٌَٕ انؼبو نهزؾهيم انكٓشثٗ
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 -5انًؾهٕل انقيبعٗ
 -3االرضاٌ االيَٕٗ
 -4االنٕاٌ انًزًًخ
( ة ) اششػ ييكبَيكيخ رأكم انؾذيذ – كيف يًكٍ ؽًبيخ انؾذيذ يٍ انصذأ
ثبويب ا :
 -0كيف يًكُك انزفشيق ػًهيب ثيٍ كشثَٕبد انصٕديٕو ٔكشثَٕبد االيَٕيٕو
 -5يٍ انؾذيذ كيف يًكُك انؾصٕل اكبعيذ انؾذيذ انضالصخ
 -3فٗ انزفبػم انًزضٌ االرٗ
)CO(g) + H2O(g
)H2(g) + CO2(g
,
ΔH = - 41.1 kJ
ٔضؼ رأصيش ْزح انؼٕايم ػهٗ رشكيض انٓيذسٔعيٍ
أ) اضبفخ صبَٗ اكغيذ كشثٌٕ
ة) صيبدح انؾشاسح
د) اضبفخ يبء
----------------------------------------------------------------------------------------------------

انسؤال انراثع :

أوالا :
( أ ) اكزت انزفغيش انؼهًٗ نكم يًب يأرٗ :
 -0يغٓم رأكغذ ايٌٕ انؾذيذ ( )IIانٗ ايٌٕ انؾذيذ( )IIIثيًُب يصؼت ربكغذ ايٌٕ انًُغُيض( )IIانٗ ايٌٕ
انًُغُيض()III
 -5يؼزجش انُؾبط ٔانفضخ ٔانزْت ػُصش اَزقبنٗ سغى ايزالء رؾذ انًغزٕٖ  dثبالنيكزشَٔبد
 -3انكشف ػٍ انشق انقبػذٖ(انكبريَٕبد) اكضش رؼقيذا يٍ انكشف ػهٗ انشق انؾبيضٗ (االَيَٕبد)
 -4انؼبيم انؾفبص ال يإصش ػهٗ االرضاٌ فٗ انزفبػم االَؼكبعٗ
 -5يغزخذو ػُصش انهيضيٕو فٗ رشكيت ثطبسيبد انهيضيٕو انغبفخ
(ة)
 -0اؽغت ضغظ غبص االكغغيٍ فٗ ْزا انزفبػم انًزضٌ
N2 + 2O2
2NO2
ػهًب ثأٌ ضغظ غبص انُزشٔعيٍ ٔصبَٗ اكغيذ انُزشٔعيٍ =  atm. 0 ٔ 1.0ػهٗ انزٕانٗ
ٔصبثذ االرضاٌ = 40
 -5اركش اعزؼًبل ٔاؽذ نكم يٍ  :انغكبَذيٕو – خبيظ اكغيذ انفبَبديٕو
3

ثبويب ا :
ٔ -0ضؼ يغ انشعى ٔكزبثخ انجيبَبد رشكيت خهيخ انٕقٕد – اركش انزفبػالد انزٗ رؾذس
 -5يخهٕط يٍ ْيذسٔكغيذ انصٕديٕو ٔكجشريبد انصٕديٕو ٔصَّ ٔاؽذ عشاو اريت فٗ انًبء صى رؼبدل يغ
 ml 51يٍ ؽًض كجشيزيك رشكيضِ  1.5يٕنش (  – ) mol/Lاؽغت انُغجخ انًئٕيخ نٓيذسٔكغيذ
انصٕديٕو فٗ انًخهٕط ػهًب ثبٌ ( ) Na = 23 , O = 16 , H = 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------

انسؤال انخبمس :

أوالا :
( أ ) اشرح دوركم ممب يبتى :
 -0خهيظ يٍ فهٕسيذ انصٕديٕو ٔانكبنغيٕو ٔاالنٕيُيٕو فٗ اعزخالص االنٕيُيٕو
 -5انقُطشح انًهؾيخ فٗ انخهيخ انغهفبَيخ
( ة ) ٔضؼ ثبنزغشثخ كم يٍ
 ربصيش يغبؽخ انغطؼ ػهٗ يؼذل انزفبػم انكيًيبئٗ رؾقيق قبٌَٕ اعزفبنذثبويب ا :
( أ )اؽغت رشكيض ايٌٕ انٓيذسٔعيٍ فٗ يؾهٕل قيًخ  POHنخ رغبٖٔ 3
( ة ) احست ي أت ى ما
 -0دسعخ رفكك ؽًض االعزيك  CH3COOHدسعخ رشكيضح mol/L 1.15
5ارا كبٌ صبثذ انزبيٍ = 01 X 0.1
 -5انضيٍ انالصو نزشعيت  5.4عشاو يٍ انفضخ ارا يش ريبس كٓشثبئٗ شذرّ  5.65ايجيش فٗ يؾهٕل َزشاد
انفضخ (  ) Ag = 108ارا كبٌ يؼبدنخ انزفبػم ػُذ انكبصٕد
+
Ag + e
Ag
----------------------------------------------------------------------------------------------------

4

5

