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 ٍعيال سثة اختياسك اُ وجذ رىل  ىنو ٍَا يأتي] أ[ اختش اإلجاتح اىصحيحح : 

  وً ٘زٖ حاليٛٔخص غيش ٍِٛٔٗ ِخ ػذح ...... -1
 Vفخٔخديَٛ   -د           VIِٕدٕيض  -خـ               VIوشَٚ   -د              IVحٌظيظخٔيَٛ   -أ

 يؼضذش حًغ ثنٓيذسٔكهٕسيك ثنًخفف كجشف ألَيٌٕ ................. -2

 َيضشيش  -دشٔييذ                د -َضشثس             ػ -يٕديذ              ح -أ

 نًحهٕل أعيضجس ثأليَٕيٕو .................. PHثنشلى ثنٓيذسٔؽيُي  -3

10يغجٔي  -د                 7ألم يٍ  -ػ             7أكذش يٍ  -ح         7يغجٔي  -أ
-7

 

يهضو كًيز كٓشدجء  ZnCl2يٍ ثنخجسطيٍ دجنضحهيم ثنكٓشدي نًحهٕل كهٕسيذ ثنخجسطيٍ  32.5gنضشعيخ  -4

 Zn = 65 gيمذثسْج ........                                                               ػهًًج دجٌ 

10يغجٔي  -د                 7ألم يٍ  -ػ             7أكذش يٍ  -ح         7يغجٔي  -أ
-7

 

 ثس ْيذسٔؽيٍ صغجٔي ...........رس 01ػذد رسثس ثنكشدٌٕ في ؽضا ثألنكجيٍ ثنزي يحضٕي ػهي  -5

 6 -د                  7ألم يٍ  -ػ                         4 -ح                       5 -أ

 ثنٓيذسر ثنحفضيز نالعيضهيٍ عى أكغذر ثنُجصؼ يضكٌٕ ................. -6

 يغجَٕلإ -حًغ أعيضيك                 د -أعيضٌٕ             ػ -ح         إيغجَجل -أ

 ]ح[ ٔػح دجنًؼجدالس ثنشيضيز كيف صحظم ػهي : 

 كهٕسيذ ثإليغيم يٍ حًغ ثإليغجَٕيك .  -2                   ييغيم دُضيٍ )طٕنٕيٍ ( يٍ فيُٕل . -0

 ٔأػيف إنيّ ٔفشر يٍ َضشثس ثنفؼز ؽشثو يٍ كهٕسيذ ثنظٕديٕو ثنغيش َمي في ثنًجء  2أريخ  ] أ[ 

 ( Ag=108    , Cl=35.5    ,  Na=23 )يٍ كهٕسيذ ثنفؼز ثحغخ َغذز ثنكهٕس في ثنؼيُز .   4.628gفضشعخ 

 صمغى ثنؼُجطش ثالَضمجنيز ثنشةيغيز إني أسدغ عالعم أفميز :  [ب]

 ثكًم فشثغجس ثنفمشر ثآلصيز دًج يُجعذٓج يٍ ثالخضيجسثس ثنضجنيز :  -0

 

 

 

 

 

( ...... ٔيضضجدغ في ثنغهغهز ثالَضمجنيز 2( ..... ٔصشكيذّ ثإلنكضشَٔي ..)0ثألٔني دؼُظش .......) صذذأ ثنغهغهز ثإلَضمجنيز  -*

( ....... ديًُج صُضٓي ثنغهغهز 4( .... دجإلنكضشَٔجس ، نضُضٓي دؼُظش ........)3ثنغجَيز ثيضالء ثنًغضٕي ثنفشػي ....)

 ( ......5ثإلَضمجنيز ثنغجنغز دؼُظش ...... ) 

 صحضٕي أي عهغهز يٍ ْزِ ثنغالعم ػهي ػششر ػُجطش فمط ؟  نًجرث -2

نًجرث يشز ثنضٕصيغ ثإلنكضشَٔي نذؼغ ْزِ ثنؼُجطش ػٍ ثنضٕصيغ ثإلنكضشَٔي نذجلي ػُجطش َفظ ثنغهغهز ؟ يغ ركش  -3

 . يغجل يٍ ثنغهغهز ثإلَضمجنيز ثألٔني 
 

 ارمش اىَصطيح اىعيَي اىذاه عيي اىعثاساخ اآلتيح   ] أ[ 

 ثإلصضثٌ ثنُجشب في يحهٕل حًغ ثألعيضيك ديٍ ؽضيتجصّ ٔثأليَٕجس ثنُجصؾز .  -0

 ػًهيز صحهيم كيًيجةي صغضخذو في صؼييٍ صشكيض كم يكٌٕ يٍ يكَٕجس ثنًجدر .  -2

 .  نذخجس ثنًجء يًكٍ أٌ يضٕثؽذ في ثنٕٓثء ػُذ دسؽز حشثسر يؼيُز  ألظي ػغط -3

30 Zn 21Sc 3d 4,  حٌضثزكS2 , 3d10[Ar  ] 

4d Y 48Cd  ,4S2 , 3d1[Ar  ] َٛحٌالٔثخٔي 
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 يٍ ثنفؼز . 1.118mgكًيز ثنكٓشدجء ثنالصيز نضشعيخ  -4

 ػًهيز صفجػم ثنذُضيٍ يغ ْجنيذ ثألنكيم في ٔؽٕد كهٕسيذ أنٕيُيٕو ثناليجةي .  -5

 أنذْيذثس أٔ كيضَٕجس ػذيذر ثنٓيذسٔكغيم .  -6

 ]ب[ وضح دوس مو ٍَا يأتي :  

 حًغ ثنكذشيضيك ثنًشكض ػُذ َيضشر ثنذُضيٍ . -2       حًغ ثنكذشيضيك ثنًخفف في دطجسيز ثنغيجسر.  -0          

 ]ج[ 

 ثكضخ ثنشيض ثإلططالحي نهخهيز ثآلصيز :   -1

H2+Cu
+2

                 2H
+
   +   Cu 

 ِزيًٕخ حٌؼخًِ حٌّئوغذ ٚحٌؼخًِ حٌّخظضي  
          0.034VOH-ٚليّش حٌمٛس حٌذحفؼش حٌىٙشريش ػًٍّخ رخْ خٙذ طؤوغذ حٌٕسخط يغخٚي 

 ٌٍظفخػً حٌّظضْ حٌظخٌي :  Kcحوظذ ِؼخدٌش ثخرض حإلطضحْ   -2

4NH3 (g)  + 3O2                     2N2 + 6 H2O   

 

ِؼخدٌش طسعيش غخص حاليثيٓ في حٌّؼًّ ِغ سعُ حٌدٙخص حٌّغظخذَ ِٛظسًخ ويف طسصً ِٕٗ ػٍي وسٛي  ) أ( امتة

 ثٕخثي حٌٙيذسٚوغيً . 
 

 )ب( قاسُ تيِ مو ٍَا يأتي : 

 زّعيش حٌفيٕٛالص ، زّعيش حٌىسٛالص .  -1
 ٔيظشس وٍٛسٚ رٕضيٓ ، ٍ٘دٕش حٌٕيظشٚ رٕضيٓ .   -2
 . ٚحٌغزخثه حٌزيٕفٍضيش، حٌغزخثٍه حإلعظزذحٌيش  -3

  

 ٌٍظفخػً حآلطي :  Kpثخرض حإلطضحْ  )أ( احسة

N2 (g)  + 2O2                     2NO2 

       NO2   =2atm  O2= 1atm         N2= 0.2atmارح وخٔض حٌعغٛغ حٌدضيجيش ٘ي 
 

 حٌصيغش حٌزٕخثيش ٌٍّشوزخص حآلطيش :  )ب( امتة 

 .رٕظخيٓ (  – 2 –وٍٛسٚ  -4) -3                 حٌزيشٚخخٌٛي . -2    زّط ػعٛي حٌيفخطي ثٕخثي حٌمخػذيش . -1
 

 ) أ ( عيو ىَا يأتي :    

 حألٌىخٔخص خخٍِش ٔغزيًخ ِٓ حٌٕخزيش حٌىيّيخثيش. -1
 ال طٛخذ أيٛٔخص حٌٙيذسٚخيٓ حٌّٛخزش ِٕفشدس في حٌّسخٌيً حٌّخثيش ٌألزّخض . -2
 طؼظزش رؽخسيش حٌغيخسس ) حٌّشوُ حٌشصخصي ( خٍيش حٔؼخوغيش .  -3
 . ػٕخصش ِئخشس ِظغٍغٍش حٌدٙٛد حٌىٙشريش طؼظزش ػٛحًِ ِئوغذس لٛيش  -4
 ِسٍٛي وٍٛسيذ حألِٛٔيَٛ زّعي حٌظؤثيش ػٍي ػزخد حٌشّظ .  -5
  .ِٛحد شذيذس حالٔفدخس T.N.Tطؼظزش ِشوزخص ػذيذس حٌٕيظشٚ حٌؼعٛيش ِثً  -6
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رسحص وشرْٛ ، ِٚخ حٌٕغزش حٌّجٛيش ٌٍىشرْٛ في ٘زح  4حٌٙيذسٚخيٓ في حألٌىخْ حٌزي يسظٛي ػٍي  ٍاعذد رساخ -1)د( 

 (  C= 12    H=1حٌّشوذ    ) 

 ٍا اىَقصىد تناًل ٍِ :  -2 

 حٌظىغيش حٌسشحسي حٌسفضي   ِغ روش ِؼخدٌش ٌٗ .   -حإلٔضيّخص        -لخْٔٛ فؼً حٌىظٍش           

. ػًٍّخ رخْ ثخرض حإلطضحْ  25oCزّط خٍيه ػٕذ دسخش  0.1mol/Lطشويض أيْٛ حٌٙيذسٚخيٓ في ِسٍٛي  ) أ ( احسة

 . 1.8x10-5ٌٍسّط 

 حروش ثالع ؼشق ٌٍظؼشف ػٍي ِىٛٔخص ِخدس ِخ ٚرّخ يغّي ٘زح حٌٕٛع ِٓ حٌظسٍيً .  -1   )ب(

 ِٓ حٌظآوً . حششذ ِيىخٔيىيش طآوً حٌسذيذ ِٛظسًخ أفعً حٌؽشق ٌسّخيظٗ  -2       
 
 

 

 يظُ حعظخالص حألٌِٕٛيَٛ رخٌظسٍيً حٌىٙشري ٌٍزٛوغيض ٚظر رخٌّؼخالص :  ( ) أ
 طفخػً حالخظضحي ػٕذ حٌىخثٛد .  -2طفخػً حألوغذس ػٕذ حآلٔٛد         -1

             حٌظفخػً حٌىٍي .  -3
   رذاًل ِٓ حٌىشيٌٛيض .  (Al – Na – Ca)ٌّخرح يفعً حعظخذحَ ِخٍٛغ ِٓ أِالذ حٌفٍٛسيذحص  -4

 ٚظر رخٌّؼخالص حٌشِضيش ٔظيدش ِخ يٍي :  (د ) 
 طفخػً ِسٍٛي ٘يذسٚوغيذ حٌصٛديَٛ ِغ وٍٛسٚرٕضيٓ في ٚخٛد حٌعغػ ٚحٌسشحسس ثُ ٔيظشس حٌٕخطح .  -1
 ِٛي ِٓ غخص رشِٚيذ حٌٙيذسٚخيٓ .  2طفخػً ِٛي غخص حيثخيٓ ِغ  -2
 حٌظمؽيش حٌدخف ٌخالص حٌصٛيَٛ حٌالِخثيش ِغ حٌديش حٌصٛدي .  -3

 

 ويف طّيض ريٓ وال ِٓ :  ( ) أ
 ٚثيٛعيخٔخص حألِٛٔيَٛ . حٌفيٕٛي  -1
 حإليثخٔٛي ٚايثيش ثٕخثي حٌّيثيً .  -2
 وزشيظيذ حٌصٛديَٛ .  –ثيٛوزشيظخص حٌصٛديَٛ  -3
 .  IIIوٍٛسيذ حٌسذيذ  – IIوٍٛسيذ حٌسذيذ  -4

 )د( حروش حإلعُ حٌىيّيخثي ٌىً ِٓ : 
DDT –   ٍْٛصيض حٌّشٚش -حألعزشيٓ   -حٌظف 

 )ج( ِخدٚس وً ِٓ : 
 خٌي . فسُ حٌىٛن في حٌفشْ حٌؼ -1
 حٌغخص حٌؽزيؼي في فشْ ِذسوظ .  -2

 
 ٌىزشيظيه حٌّشوض ػٍي حٌّدٕخطيض .)د( ِخ طؤثيش زّط ح
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 امتة اىَصطيح اىعيَي اىذاه عيي مو عثاسج ٍِ اىعثاساخ اآلتيح :  -[أ]

 نهضخهض يٍ ثنشطٕدز ٔسفغ َغذز ثنحذيذ فيّ .   ػًهيز صغخيٍ ثنخجو دشذر -0

 ثنضغيش في صشكيض ثنًٕثد ثنًضفجػهز في ٔحذر ثنضيٍ .  -2

 فؼز .  mg 1.118كًيز ثنكٓشدجء ثنالصيز نضشعيخ  -3

 ػذد يؾًٕػجس ثنكشدٕكغيم ثنًٕؽٕدر في ؽضا ثنحًغ ثنؼؼٕي .  -4

 صفجػالس صغضخذو في صمذيش صشكيض ثألحًجع ٔثنمٕثػذ دٌٔ حذٔط صغييش في أػذثد ثنضأكغذ .  -5

 عجدضز .  Kaصضدثد دسؽز ثنضفكك دضيجدر ثنضخفيف نضظم ليًز  ػُذ دسؽز ثنحشثسر ثنغجدضز -6

 دنيم يضهٌٕ دجنهٌٕ ثألطفش في ثنٕعط ثنمجػذي .  -7

 أوال : وضح تاىَعادالخ اىشٍضيح اىَىصوّح ميف تحصو عيي :  -[ح]

 حًغ ثنكشدٕنيك يٍ ثإليغجيٍ . -2                   أكجعيذ ثنحذيذ ثنغالعز يٍ ثنغيذسيش . -0

 ييغيم دُضيٍ يٍ ْكغجٌ ػجدي .   -4                        ييغيم يٍ حًغ أعيضيككهٕسيذ  -0

 ثاّيا : 

يٍ كهٕسيذ ثنفؼز . ثحغخ  g 2.87يحهٕل َضشثس ثنفؼز دٕفشر إني يحهٕل كهٕسيذ ثنظٕديٕو فضشعخ  عْذ إضافح]أ[ 

 [ Na = 23 , Cl = 35.5 , Ag = 108 ]                كضهز أيَٕجس ثنظٕديٕو ثنًٕؽٕدر في ثنًحهٕل ػهًج دأٌ :

 

 طجلز صُشيط صفجػم لذم ٔدؼذ ثعضخذثو ػجيم حفجص ثنشكم ثنًمجدم يؼذش ػٍ   ]ب[

 ػهًًج دأٌ كًيجس ثنطجلز ثنًٕػحز ثحغخ طجلز ثنضُشيط ثنًحفض نٓزث ثنضفجػم 

 (kJ/mol )ػهي ثنشكم يمذسر دٕحذر 

 
 

 

 يؼجدنز صحؼيش غجص ثإليغيٍ في ثنًؼًم يغ سعى ثنؾٓجص ثنًغضخذو يٕػحج كيف امتة [ أ] 

 صحظم يُّ ػهي حًغ ثإلعيضيك .  

 قاسُ تيِ مو ٍِ :  [ب]

 ثالصضثٌ ثنكيًيجةي / ثالصضثٌ ثأليَٕي .  -2                       ثنخاليج ثألٔنيز / ثنخاليج ثنغجَٕيز .         -0

 ثنٓيًجصيش ٔثنهيًَٕيش. -4               .       ٔثنغذجةك ثنذيُفهضيز ثنغذجةك ثإلعضذذثنيز -3
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KW = 1   10إرث ػهًش أٌ  ج( أوال :
-14

25ػُذ  
0
 C  : أكًم ثنؾذٔل ثآلصي 

[ H
+
 ] [ OH

-
 ] PH POH َٕع ثنًحهٕل 

1   10
-5

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

.................. 1   10
-11 .................. .................. .................. 

.................. .................. 8 .................. .................. 
 

 ثاّيا :

ثآلصيز يٕػحج ثنؼجيم ثنًؤكغذ ٔثنؼجيم ثنًخضضل ٔثنمٕر ثنذثفؼز  ثنشيض ثالططالحي نهخهيز ثنؾهفجَيز امتة ] أ [ 

  V 0.76ثنكٓشديز ػهًج دأٌ ؽٓذ أكغذر ثنخجسطيٍ = 

Zn + 2H
+   

            Zn
+2

 + 
 
H2  

  

 )أ( اختش اإلجاتح اىصحيحح ٍِ تيِ األقىاط ىنو ٍَا يأتي : 

3d, (Ar)ثنؼُظش ثنزي صشكيذّ ثإلنكضشَٔي  -0
10

,4s
2
    ............ ْٕ 

  ثنخجسطيٍ  -د                       ثنغكجَذيٕو      -ػ              ثنُحجط     -ح                            ثنحذيذ     -أ

 ػُذ صفجػم ثنذُضيٍ يغ كهٕسيذ ثنًيغيم في ٔؽٕد ػجيم حفجص يضكٌٕ ..............  -2
 كهٕسيُضٔيٍ  -د                           ؽجيكغجٌ   -ػ                طٕنٕيٍ   -ح                             فيُٕل   -أ 

 ...........يغجٔي ...... ( L 72 )ػذد يٕالس غجص ثأليَٕيج في حؾى  -3

 mol 2 -د   mol 3 -ػ                     mol 3.2  -ح               mol 2.3   -أ  

AgCl(s)                         Agثنُظجو ثنضجني في حجنز ثصضثٌ  -4
+

(aq) + Cl(aq)   فؼُذ إػجفزHCl 0.1 mol   إني

 ْزث ثنُظجو فئَّ يؤدي إني ........... 

Agَمض صشكيض أيٌٕ   -أ
+

Agصيجدر صشكيض أيٌٕ   -ح                            
+

      

 .صضيذ  KSP  -د                           .يمم ثنضؼكش في ثنًحهٕل  -ػ 

 صضكٌٕ يجدر ثنًظؼذ في دطجسيز ثنغيجسر يٍ ..........  -5

 .كجدييٕو  -د                .عجَي أكغيذ سطجص  -ػ                   .سطجص ثعفُؾي  -ح         .خجسطيٍ  -أ

 .........صغجٔي  CH2ييغيم دُضجٌ ( ػهي ػذد يٍ يؾًٕػجس ثنًغيهيٍ  – 2يحضٕي )  -6

 4 -د                                        5  -ػ                                        3 -ح                   2  -أ

 يج ػذد يٕالس ثنٓيذسٔؽيٍ ثنالصيز نهضفجػم يغ ٔثحذ يٕل نهًشكذجس ثآلصيز نهحظٕل ػهي يشكذجس يشذؼز : أواًل : ( ب)

 .دُضجيٍ  -3                   ثنُفغجنيٍ                -2            ثنذُضيٍ ثنؼطشي        -0

 ثاّيًا : 

 ٔػح دجنًؼجدالس ثنشيضيز ثنضفجػالس ثنضي صحذط دثخم ثنفشٌ ثنؼجني إلعضخالص ثنحذيذ .  -0

 ثنؼؼيفز . ثعضُضؼ كيف يًكٍ حغجح صشكيض ثيٌٕ ثنٓيذسَٔيٕو  نألحًجع  -2

 دضؾشدز ػًهيز صأعيش دسؽز ثنحشثسر ػهي صفجػم كيًيجةي يضضٌ .ٔػح  -3

 ٔػح صأعيش ثنكهٕس ػهي يشكخ ثنُيضشٔدُضيٍ . -4
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 عيو ىَا يأتي : )أ( 

Cuأيٌٕ ثنُحجط  -0
+

 صؼضذش دطجسيز  ثنغيجسر خاليج ثَؼكجعيز .  -2                                غيش يهٌٕ . 

 أعيضجس ثأليَٕيٕو يضؼجدل ثنضأعيش ػهي ػذجد ثنشًظ . يحهٕل  -3

 ثنفيُٕل أكغش حجيؼيز يٍ ثإليغجَٕل .  -4

 كهٕسٔدشٔدجٌ ( ػُذ إػجفز كهٕسيذ ثنٓيذسٔؽيٍ إني ثنذشٔديٍ .  -0ال يضكٌٕ )  -5

 ثنغيكهٕدُضجٌ ٔثنغيكهْٕكغجٌ يشكذجٌ يغضمشثٌ . -6

 )ب( امتة اىصيغح اىثْائيح ىيَشمثاخ اآلتيح :  

 يشكخ َجصؼ يٍ َيضشر ثنفيُٕل .  -2                                      أنيفجصي عُجةي ثنمجػذيز . حًغ  -0

 حًغ ثنيفجصي أحجدي ثنمجػذيز يشضك يٍ ثنضدذر .  -3

 :اختش ٍِ اىعَىديِ ) ب،ج( ٍا يتْاسة ٍع اىعَىد )أ(

 )ج( )ب( )أ(

 ثنًكٌٕ ثنشةيغي نهغذشصٕ ثألحًش  -  I كيضٌٕ  - أ دٕني فيُيم كهٕسيذ  -0

 .يُضؼ يٍ أكغذر ثأليضٔدشٔدجَٕل– I I يحؼش يٍ كشديذ ثنكجنغيٕو - ح ثإليغهيٍ ؽهيكٕل  -2

I I I –يغضخذو في يٕثعيش ثنظشف ثنظحي 

 يغضخذو في طُجػز ثنغؾجد– I V يُضؼ يٍ ثإليغيٍ - س ثألعيضٌٕ -3

 .يجدر يجَؼز نضؾًذ ثنًيجِ في ثنًذشدثس  -  V يُضؼ يٍ دهًشر كهٕسٔثيغيٍ - ط يُضؼ يٍ دهًشر كهٕسٔثيغيٍ -4

  

 يج ثنًمظٕد دكاًل يٍ : ) أ ( 

 يضغهغهز ثنؾٕٓد ثنكٓشديز . -2                                        .ظجْشر ثنخٕل ثنكيًيجةي -0

 ثنكحٕالس ثنغجَٕيز.   -4                                               لجٌَٕ فؼم ثنكضهز . -3

 ثنؼُظش ثإلَضمجني. -6                                        لجٌَٕ فجسثدثي ثنغجَي .  -5

 في يحهٕنّ ثنًجةي :(   =0.5mol/L  Cثنًؼجدنز ثآلصيز صٕػح صأيٍ حًغ ػؼيف ) حًغ ثنخهيك ( صشكيضِ ) (  ح)

CH3COOH + H2O                 H3O
+
 + CH3COO  

C         c                            c ((1-  

ka = 1.8 x10فئرث كجٌ عجدش صأيٍ ثنحًغ        
-5

 ثحغخ كاًل يٍ :   

 . صشكيض أيٌٕ ثنٓيذسَٔيٕو في يحهٕنّ ثنحًؼي  -2دسؽز صأيٍ ثنحًغ                -0

 ثكضخ ثنضفجػم ثنكهي في دطجسيز أيٌٕ ثنهيغيٕو .  -0

  IIIكهٕسيذ حذيذ  IIكيف صًيض ديٍ : كهٕسيذ حذيذ  -2

 ٔػح دجنًؼجدالس أعش ثنحشثسر ػهي :  -3

 ( IIIْيذسٔكغيذ حذيذ  -   II) أٔكغجالس حذيذ                        
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 ٍعيال سثة اختياسك اُ وجذ رىل  يأتيىنو ٍَا ] أ[ اختش اإلجاتح اىصحيحح : 

   3d5,(Ar)حٌظٛصيغ حإلٌىظشٚٔي ٌأليْٛ ................  -1
 ريّٕخ حٌظٛصيغ حإلٌىظشٚٔي ٌأليْٛ ........ 

 
         +Fe3+ / Cr2  -د                            +Cr2+ / Co3   -أ

 +Co3+/Fe2  -د                           +Fe2+ / Fe3 –ج 
ػٕذ اظخفش لؽشحص ِٓ دٌيً حٌّيثيً حٌزشطمخٌي اٌي ٔخطح طّيئ ِسٍٛي وشرٛٔخص حٌصٛديَٛ يظٍْٛ حٌّسٍٛي  -2

 رخٌٍْٛ ............... 
 حألخعش  -د                حألصفش  -ج                حألصسق  -د              ألزّش ح  -أ

 ػٕذ اظخفش ِسٍٛي ٔظشحص حٌفعش اٌي ِسٍٛي فٛعفخص حٌصٛديَٛ يظىْٛ سحعذ ...........  -3

  ثطفش -د              ثديغ يظفش -ػ                   ثعٕد -ح                  ثديغ  -أ

 ػٕذ ِشٚس ٚحزذ فخسدحي خالي حٌىظشٌٚيض فبْ رٌه يئدي اٌي طصخػذ أٚ طشعيذ ........... -4

 خضةيٕل  -ػ             ثنكضهز ثنًكجفتز ثنؾشثييز -ح        ثنكضهز ثنزسيز ثنؾشثييز -أ
 يضكٌٕ .......... 110oCػٕذ حٌظسًٍ حٌّخثي ٌىزشيظخص حإليثيً حٌٙيذسٚخيٕيش ٌذسخش  -5

 ثيغجيٍ -د                ثيغيٍ -ػ            ثيغجَٕل -ح         ثيغجَجل -أ

 يغ غجص ثنذشٔديٍ يُضؼ ...........  ثنٓيذسٔدشٔييكػُذ صفجػم حًغ  -6

  دشٔيٕدشٔدجٌ -0 -ح                             دشٔييذ ثنذشٔديم -أ

 عُجةي دشٔيٕ دشٔدج2،2ٌ -د                         دشٔيٕ دشٔدجٌ -2 -ػ

 ٔػح دجنًؼجدالس ثنشيضيز ثنًٕصَٔز كيف صحظم ػهي :  ] أ[ 

 يٍ دشثدر ثنحذيذ .  IIْيذسٔكغيذ ثنحذيذ  -2               عهفَٕك يٍ دُضٔثس ثنظٕديٕو .حًغ دُضيٍ  -0

 حًغ ثنذكشيك يٍ ثنكهٕسٔدُضيٍ  -4                               إعيش عُجةي ثإليغيم يٍ ثنؾهٕكٕص . -3

 ثحغخ ليًز عجدش ثإلصضثٌ نهضفجػم ثآلصي :  [ب]

N2 (g)        +        3H2(g)                     2NH3(g)     
    0.8mol/L           1.2mol/L          0.28 mol/L       ػهًًج دأٌ صشكيضثس ثنًٕثد ػُذ ثإلصضثٌ ْي  

 
 

  

 ارمش اىَصطيح اىعيَي اىذاه عيي اىعثاساخ اآلتيح   ] أ[ :

 ٔعجَي أكغيذ ثنكشدٌٕ . IIثنًشكخ ثنزي يُضؼ يٍ صحههّ حشثسيًج أكغيذ ثنحذيذ   -0

 .صفجػم ثألحًجع ثنؼؼٕيز يغ ثنكحٕالس في ٔؽٕد يجدر َجصػز نهًجء  -2

 ثنمطخ ثنزي صحذط ػُذِ ػًهيز ثألكغذر في ثنخاليج ثنكٓشٔكيًيجةيز . -3

 يمذثس ثنضغيش في صشكيض ثنًٕثد ثنًضفجػهز في ٔحذر ثنضيٍ . -4

 دؼغ ثنًشكذجس ثنؼؼٕيز في طيغز ؽضيتيز ٔثحذر ٔثخضالفٓج في ثنذُجةيز . ثصفجق -5
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  أمتة أسَاء اىَشمثاخ اىعضىيح طثقًا ىْظاً األيىتاك : [ أ] 

 

 

 

 

 

 

يٍ حًغ  ml 15ٔثنضي صغضٓهك ػُذ يؼجيشر  25mlْيذسٔكغيذ ثنظٕديٕو ثنًزثدز في احسة متيح [ ب]

 .  0.1Mثنٓيذسٔكهٕسيك 

 ٚظر دٚس وً ِٓ :  [ج]

 حألدٌش في ػٍّيخص حٌّؼخيشس . -2                          حٌغخص حٌّخثي في فشْ ِذسوظ . -1
 زّط حٌىزشيظيه ػٕذ ٘يذسس حإليثيٓ . -4    زّط حٌىزشيظيه حٌّخفف في حٌّشوُ حٌشصخصي .  -3

 

ٌّخرح يّشس حٌغخص لزً خّؼٗ ػٍي يٓ في حٌّؼًّ ِغ سعُ حٌدٙخص حٌّغظخذَ ِٛظسًخ خِؼخدٌش طسعيش غخص حاليث ) أ( امتة

 .  خففِسٍٛي وزشيظخص حٌٕسخط في زّط حٌىزشيظيه حٌّ
 

 ارمش اسٌ اىعاىٌ اىزي قاً تاألعَاه اآلتيح : )ب( 

 رخٌّٛي / ٌظش .   Cٚحٌظشويض   أٚخذ حٌؼاللش ريٓ دسخش حٌظفىه   -1

  .حعظٕزػ حٌؼاللش ريٓ وّيش حٌىٙشرخء ٚوّيش حٌّخدس حٌّظشعزش ػٕذ حأللؽخد  -2
 طٛصً اٌي حٌشىً حٌغذحعي حٌسٍمي ٌٍزٕضيٓ .  -3

 قاسُ تيِ مو ٍِ : ( ج)

 ثإلصضثٌ ثأليَٕي ٔ ثإلصضثٌ ثنكيًيجةي .   -0

2-      P.V.C ٔT.N.T  يٍ حيظ ثإلعى ثنؼهًي ٔثإلعضخذثو . 

 CuCl2وٌَٛٛ  في ِسٍٛي وٍٛسيذ حٌٕسخط  96500حزغذ ػذد خضيجخص غخص حٌىٍٛس حٌٕخطدش ِٓ اِشحس  

Cl=35.5   ٛ٘ 2ػًٍّخ رؤْ طفخػً حآلٔٛدCl-      Cl2+2e               
 

 

 ) أ ( عيو ىَا يأتي :    

 حٌغؽخء حآلٔٛدي أفعً ِٓ حٌغؽخء حٌىخثٛدي . -1
 حٌؼخًِ حٌسفخص ال يئثش ػٍي ِٛظغ حإلطضحْ في حٌظفخػالص حإلٔؼىخعيش .  -2
 ػٕخصش ِمذِش ِظغٍغٍش حٌدٙٛد حٌىٙشريش طؼظزش ػٛحًِ ِخظضٌش لٛيش .  -3
 دسخش غٍيخْ حٌىسٛالص حألٌيفخطيش أػٍي ِٓ دسخش غٍيخْ حألٌىخٔخص حٌّمخرٍش .  -4
 ال يظفخػً حٌفيٕٛي ِغ حألزّخض حٌٙخٌٛخيٕيش .  -5
 ِٛحد شذيذس حالٔفدخس.  T.N.Tطؼظزش ِشوزخص ػذيذس حٌٕيظشٚ حٌؼعٛيش ِثً  -6
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 امتة اىصيغح اىثْائيح ىيَشمثاخ اآلتيح : ) أ ( 

 ٍشمة عضىي يستخذً مَادج ٍطهشج ىعالج اىحشوق .  -1

 رٗ ِدّٛػش فٛسِيً ) حٌذ٘يذ ( . ِشوذ ِٓ حٌىشرٛ٘يذسحص ػذيذ حٌٙيذسٚوغيً -2
 زّط أسِٚخطي ثٕخثي حٌمخػذيش .  -3

 

 حزغذ ليّش زخصً حإلرحرش .  mol/L 6-10٘ي  Al(OH)3ارح وخٔض دسخش رٚرخْ ٘يذسٚوغيذ حألٌِٕٛيَٛ    )ب(

 . حوظذ حٌظفخػً حٌىٍي حٌٕٙخثي ٌزؽخسيش أيْٛ حٌٍيثيَٛ    (ج)

 
 

 

 ٚظر رخٌّؼخدالص حٌشِضيش حٌّٛصٚٔش ٔظيدش ِخ يٍي :  ( ) أ
 حخظضحي زّط حألعيظيه رخٌٙيذسٚخيٓ في ٚخٛد وشِٚخص حٌٕسخط .  -1
 .  140oCطغخيٓ حإليثخٔٛي ِغ زّط حٌىزشيظيه حٌّشوض ٌذسخش  -2
 طغخيٓ حٌٙىغخْ حٌؼخدي في ٚخٛد حٌزالطيٓ ثُ ٘ذسخش حٌٕخطح .  -3

 
يذ / زّط حٌٙيذسٚوٍٛسيه حٌّشوض / ِخء ِمؽش / غخص حٌىٍٛس / ٌٙذ رٕضْ ويف طغظخذَ وً ِّخ يٍي ) رشحدس حٌسذ)د( 

 / زّط حٌىزشيظيه حٌّشوض / ِسٍٛي حألِٛٔيخ ( 
 في حٌسصٛي ػٍي وً ِٓ : 

  IIوزشيظخص حٌسذيذ  -ج             IIIوٍٛسيذ حٌسذيذ  -د                  IIوٍٛسيذ حٌسذيذ  -أ

 . III٘يذسٚوغيذ حٌسذيذ  -٘ـ                 IIIأوغيذ حٌسذيذ  -د

 

 : في حٌظفخػً حٌّظضْ حآلطي  ( ) أ

NO(g)                        
 

 
   N2  + 

 

 
 O2                     = -    

 

 
 

 :  NOٚظر أثش حٌظغيشحص حآلطيش ػٍي طفىه غخص 

 حٌظشويض  -3حٌعغػ                  -2دسخش حٌسشحسس                   -1
 
 ِخ حٌّمصٛد رىً ِٓ : )د(  

 حٌغٍغٍش حٌّظدخٔغش .   -3حٌسخصً حإليٛٔي                      -2 حخظضحي خخِخص حٌسذيذ                       -1
 
 ويف طّيض ريٓ وً ِٓ : )ج(  

 حإليثخٔٛي / حٌفيٕٛي .  -1
 .حٌصٛديَٛ / ٔظشحص حٌصٛديَٛ  ٔيظشيض -2
 .ٍِر ٔيظشيض / ٍِٚر ٔظشحص  -3
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 حخظش حإلخخرش حٌصسيسش ِٓ ريٓ حأللٛحط ٌىً ِّخ يؤطي : ( أ)
 حٌصٍذ حٌزي ال يصذأ ) حألعظخٍٔيظ عظيً ( عزيىش طظىْٛ ِٓ حٌسذيذ ٚ ................. -1

 حٌىشَٚ  -د             حٌٕسخط -ج                   حٌّٕدٕيض -د                      حٌىٛرٍض   -أ
 وخشف حٌّدّٛػش حٌظسٍيٍيش حٌخخِغش ٘ٛ ......... -2

 HClزّط  -وزشيظخص أِٛٔيَٛ    د -وشرٛٔخص حِٛٔيَٛ        ج -٘يذسٚوغيذ أِٛٔيَٛ          د  -أ

 ٌٗ طغخٚي ......... PHٌِٛش ِٓ زّط حٌٙيذسٚوٍٛسيه طىْٛ ليّش حٌشلُ حٌٙيذسٚخيٕي  0.001Mِسٍٛي  -3
 11-10 -د                      3 -ج                      11 -د                           3-10  -أ

 في حٌخٍيش حٌدٍفخٔيش يظُ طسٛيً حٌؽخلش حٌىيّيخثيش اٌي ؼخلش .............. -4
 ِغٕخؼيغيش -د                وٙشريش -ج                  زشحسيش -زشويش                         د  -أ

 اٌي زّط حٌىشرٌٛيه يظىْٛ ٌْٛ .......... IIIػٕذ اظخفش لؽشحص ِٓ ِسٍٛي وٍٛسيذ زذيذ  -5
 أصفش -د                رٕفغدي -ج                  أصسق  -أزّش دِٛي                    د  -أ

 حٌىسٛي حأليضٚرشٚريٍي ِٓ حٌىسٛالص ......... -6
 حٌثخٌثيش -د      ثٕخثيش حٌٙيذسٚوغيً -ج       حٌثخٔٛيش  -د         حألٌٚيش أزخديش حٌٙيذسٚوغيً  -أ

 ٚظر رخٌّؼخدالص حٌشِضيش ويف طسصً ػٍي :  ( د)
 . IIIِٓ وٍٛسيذ حٌسذيذ  III٘يذسٚوغيذ حٌسذيذ  -1
 ثٕخثي حإليثيً ِٓ أزذ حٌّشظمخص حٌزظشٌٚيش . ايثيش -2
 زّط حٌزىشيه ِٓ رٕضيٓ أسِٚخطي .  -3
 . زّط حألعيظيه ِٓ وشريذ حٌىخٌغيَٛ  -4

ِٕٗ ِغ  0.1gِخٍٛغ ِٓ ِخدس صٍزش يسظٛي ػٍي ) ٘يذسٚوغيذ صٛديَٛ ، وٍٛسيذ صٛديَٛ ( طُ ِؼخيشس 

10ml  0.1زّط حٌٙيذسٚوٍٛسيهM . حزغذ حٌٕغزش حٌّجٛيش ٌٙيذسٚوغيذ حٌصٛديَٛ في حٌّخٍٛغ ، 

 (O=16 ,Cl=35.5  ,Na=23 )  

 حروش حٌّصؽٍر حٌؼٍّي حٌذحي ػٍي حٌؼزخسحص حآلطيش :  ( أ)
خ ٔفظ حٌمؽش ٚحٌخٛحص حٌىيّيخثيش ٚحٌشىً ٔٛع ِٓ حٌغزخثه طىْٛ حٌزسحص طىْٛ حٌزسحص حٌّىٛٔش ٌٗ ٌٙ -1

 .  حٌزٍٍٛسي
 حٌٕخشت في ِسٍٛي زّط حألعيظيه ريٓ خضيجخطٗ ٚحأليٛٔخص حٌٕخطدش . حالطضحْ  -2
 وّيش حٌىٙشريش حٌالصِش ٌظشعيذ أٚ ارحرش حٌىظٍش حٌّىخفجش حٌدشحِيش ألي ػٕصش .  -3
 حٌسذ حألدٔي ِٓ حٌؽخلش حٌظي يدذ أْ يىظغزٙخ حٌدضة ٌىي يظفخػً ػٕذ حإلصؽذحَ .  -4
 رشٚطْٛ حٌسّط ٌٚٗ طؤثيش زّعي ػٍي ػزخد حٌشّظ .  أيْٛ يٕظح ِٓ حسطزخغ خضة حٌّخء ِغ -5
 ػذد ِدّٛػخص حٌىشرٛوغيً في خضة حٌسّط حٌؼعٛي .  -6
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 :  ٚحروش حعظخذحًِخ ٚحزذًح ٌىً ِٕٙخ حوظذ أعّخء حٌّشوزخص حآلطيش ؼزمًخ ٌٕظخَ حأليٛرخن ( د)
 
 
 
 
 
 

حزغذ ػذد ِٛالص فٍض حألٌِٕٛيَٛ  Al2O3يٕظح فٍض حألٌِٕٛيَٛ رخٌظسٍيً حٌىٙشري ٌّصٙٛس أوغيذ حألٌِٕٛيَٛ  ( أ)

 دلخيك .  5أِزيش ٌّذس  9.65حٌٕخطدش ِٓ ِشٚس طيخس وٙشري شذطٗ 
Al+3+3eAl              Al=27 

 
 ٚظر  طدشرش طٛظر أثش حٌسشحسس ػٍي طفخػً ويّيخثي ِظضْ .  -1 ( د)

 حروش دٚس وً ِٓ حٌؼٍّخء حآلطي أعّخءُ٘ في ػٍُ حٌىيّيخء :  -2         
 . وشحفض  –فشيذي  –أفٛخخدسٚ  –حعظفخٌذ  –فٍٛ٘ش                

 

حششذ  ويف يّىٕه حٌىشف ػٓ ػٕصشي حٌىشرْٛ ٚحٌٙيذسٚخيٓ في حٌّشوذ حٌؼعٛي ِغ سعُ حٌدٙخص  ( أ)
 ِٚؼخدالص حٌظفخػً . 

 في حٌظفخػً حٌّظضْ حٌظخٌي :  ( د)
CH3COOH+H2O                        CH3COO-  + H3O+  

 ويف طئثش وً ِٓ حٌظغيشحص حٌظخٌيش ػٍي طشويض أيْٛ حألعيظخص ِغ حٌظفغيش : 
 اظخفش لؽشحص ِٓ ِسٍٛي حٌٙيذسٚوٍٛسيه .  -1
 اظخفش لؽشحص ِٓ ِسٍٛي ٘يذسٚوغيذ حٌصٛديَٛ .  -2

 ثخٔيًخ : )أ( ويف طّيض ػٍّيًخ ريٓ وً ِّخ يؤطي : 
 ٍِسي رشِٚيذ حٌصٛديَٛ ٚيٛديذ حٌصٛديَٛ ) رخعظخذحَ ِسٍٛي ٔظشحص حٌفعش (. -1
 زّط حٌخٍيه حٌّخفف ٚزّط حٌخٍيه حٌٕمي  -2
 ِسٍٛي ػزخد حٌشّظ ِٚسٍٛي حٌفيٌٕٛفثخٌيٓ .  -3
 ىشرْٛ : ِٓ حٌ 36gٚيسظٛي حٌّٛي ِٕٗ ػٍي  g 42٘يذسٚوشرْٛ وظٍظٗ حٌدضيجيش  ( د)
 حوظذ حٌصيغش حٌدضيجيش ٌٍّشوذ .  -1
 ٌٍّشوذ صٛسطيٓ ِظشخرٙظيٓ ) أيضِٚيشصَ ( حوظذ حٌصيغش حٌزٕخثيش ٌّٙخ .  -2
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 ػًٍ ٌّخ يؤطي طؼٍياًل ػٍّيًخ ِٕخعزًخ :  ( أ)
 يمخَٚ حٌىشَٚ فؼً حٌؼٛحًِ حٌدٛيش سغُ ٔشخؼٗ حٌىيّيخثي .  -1
 رخٌخخسصيٓ ػٕذ زذٚع خذػ أٚ ثمذ . ال يظآوً حٌسذيذ حٌّغؽي  -2
 طضدحد عشػش حٌظفخػً حٌىيّيخثي رخسطفخع دسخش حٌسشحسس .  -3
 ال طظشعذ شٛحثذ حٌسذيذ ٚحٌخخسصيٓ ػٍي حٌىخثٛد ػٕذ طٕميش حٌٕسخط رخٌظسٍيً حٌىٙشري .  -4
 اٌي وٍٛسيذ حٌفيٕيً .  HClثٕخثي وٍٛسٚ حيثخْ ػٕذ اظخفش زّط  – 2،  1ال يظىْٛ  -5
 حألٌيفخطيش أزخديش حٌىشرٛوغيً رخألزّخض حٌذٕ٘يش . طغّي حألزّخض  -6

 

  ( د)
 زّط حٌزىشيه  رشٚرخٔٛي  -1 رشٚرخٔٛي -2

 وخطيىٛي رشٚرخٔٛي-2-ِيثيً  -2 رشٚرخٔٛي  -1-ِيثيً  -2

 حخظش ِٓ حٌدذٚي حٌغخرك حٌّشوذ ) أٚ حٌّشوزخص ( حٌزي يؼظزش : 
 ِٓ حٌىسٛالص حٌثخٔٛيش .  -2ِٓ حٌفيٕٛالص                -1
 أٌذ٘يذ . وسٛي يٕظح ػٓ أوغذطٗ  -4ِشظك ثٕخثي ٌٍزٕضيٓ       -3
 وسٛي يٕظح ػٓ أوغذطٗ ويظْٛ  -5
 ٔخطح ِٓ ٔيظشس حٌفيٕٛي  -6
 . ِشظك سرخػي ٌٍزٕضيٓ  -7

 لخسْ ريٓ وً ِّخ يؤطي :  ( أ)
 حٌخخصيش حٌزخسحِغٕخؼيغيش ٚحٌخخصيش حٌذيخِغٕخؼيغيش . -1
 حإلٌىظشٌٚيظيش حٌخاليخ  –حٌخاليخ حٌدٍفخٔيش  -2
 ، وٍٛسيذ حٌٙيذسٚخيٓ ( ػٍي ) حإليثخٔٛي ، حٌفيٕٛي ( .  NaOHطؤثيش  -3

 
أيٛٔخص حٌىخٌغيَٛ ػًٍّخ رخْ طشويض  Ca3(PO4)ٌٍّر فٛعفخص حٌىخٌغيَٛ  Kspحزغذ زخصً حإلرحرش  ( د)

1x10-8  0.5ِٛي / ٌظش ٚطشويض أيْٛ حٌفٛعفخصx10-3 mol/L  . 

 ِخ حٌّمصٛد رىً ِٓ : حٌغٍغٍش حٌّظدخٔغش / لخْٔٛ فخسحدحي حألٚي .  ( أ)
 دليمش .  40خالي ِسٍٛي اٌىظشٌٚيظي ٌّذس  3.7Fحزغذ شذس  حٌظيخس حٌالصَ ٌّشٚس  ( د)

 

يىْٛ عسذ ريعخء ِغ عخق ِزٍٍش رّسٍٛي أظيف زّط وزشيظيه ِشوض اٌي خضء ِٓ ٍِر صٍذ فظصخػذ غخص 
 حٌٕشخدس ٚػٕذ اظخفش ِسٍٛي وشرٛٔخص حألِٛٔيَٛ اٌي حٌٍّر طىْٛ سحعذ أريط : 

 ِخ ٘ٛ حٌىخطيْٛ .  -د                   ِخ ٘ٛ حآلٔيْٛ             -أ
حٌصيغش حٌىيّيخثيش ٌٍٍّر . -ج 
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 حخظش حإلخخرش حٌصسيسش ِغ طؼٍيً عزذ حخظيخسن حْ ٚخذ رٌه  : 

 ٌٗ طغخٚي  PHِٓ زّط حٌٙيذسٚوٍٛسيه طىْٛ ليّش   0.0001Mِسٍٛي  -1
  zero -د                 4 -ج              11 -د             3  -أ

 وخدِيَٛ ( طظىْٛ ِخدس حٌّصؼذ ِٓ .............. –في رؽخسيش  ) حٌٕيىً  -2
 ثخٔي أوغيذ حٌشصخص  -د                 حٌىخدِيَٛ -ج              حٌشصخص   -د             حٌٕيىً   -أ

 حٌظسٍيٍيش حٌخخِغش ٘ٛ ..............وخشف حٌّدّٛػش  -3
 وشرٛٔخص حألِٛٔيَٛ    -د                          ٘يذسٚوغيذ حالِٛٔيَٛ   -أ

  زّط حٌىزشيظيه حٌّشوض  -د                        زّط حٌٙيذسٚوٍٛسيه  -ج
 يسّش ٌْٛ دٌيً حٌفيٌٕٛفثخٌيٓ في ِسٍٛي ........... -4

 وٍٛسيذ حألِٛٔيَٛ  -وٍٛسيذ حٌصٛديَٛ                               د -أ
 وشرٛٔخص حٌصٛديَٛ .  -أعيظخص حألِٛٔيَٛ                              د -ج

 خْ ِغ حٌىٍٛس في ٚخٛد حألشؼش فٛق حٌزٕفغديش يظىْٛ .............ػٕذ طفخػً حٌّيث -5
 وٍٛسيذ ِيثيً ٚوشرْٛ .  -وٍٛسيذ ٘يذسٚخيٓ ٚوٍٛسيذ ِيثيً                د -أ

 . وٍٛسفٛسَ  -٘يذسٚخيٓ ٚوشرْٛ                              د -ج

 ٚظر رخٌّؼخدالص حٌشِضيش ويف طسصً ػٍي :  ( أ)
 حٌغخص حٌّخثي ِٓ أعيظخص حٌصٛديَٛ .  -1
 خخِىغخْ ِٓ زّط وشرٌٛيه .  -2

 
 في ِسٍٛي وزشيظخص ِخغٕغيَٛ  2Fحزغذ وظٍش حٌّخغٕغيَٛ حٌّظشعزش ٔظيدش اِشحس  ( د)

Mg 2+  + 2e           Mg               Mg = 24       MgSO4 

 حوظذ حٌّفَٙٛ حٌؼٍّي ٌٍؼزخسحص حآلطيش :  ( أ)
 حٌظي طؼؽي ٔٛحطح شسيسش حٌزٚرخْ في حٌّخء . حٌظفخػالص حٌظي طغظخذَ في طمذيش حٌّٛحد  -1
 حٌسذ حألدٔي ِٓ حٌؽخلش حٌسشويش حٌظي يىظغزٙخ حٌدضة ٌىي يظفخػً ػٕذ حإلصؽذحَ .  -2
 حٌّٛحد حٌظي طٛصً حٌظيخس حٌىٙشري ػٓ ؼشيك زشوش أيٛٔخطٙخ .  -3
 . في طشويزٙخ  – CH2OHِشوزخص ػعٛيش طظّيض رٛخٛد ِدّٛػش  -4

 
 طفخػً حألٌىيٕخص ِغ ِسٍٛي لٍٛي ِٓ رشِٕدٕخص حٌزٛطخعيَٛ ٌظىٛيٓ وسٛالص ثٕخثيش حٌٙيذسٚوغيً . -5
ِٓ ػيٕش غيش ٔميش وشرٛٔخص   0.2gاٌي  H2SO4زّط وزشيظيه  0.1Mِٓ ِسٍٛي  10m/Lأظيف  ( د)

 زظي اطّخَ حٌظفخػً حزغذ ٔغزش وشرٛٔخص حٌىخٌغيَٛ في حٌؼيٕش .  CaCO3وخٌغيَٛ 
Ca=40     ,    O=16     ,    C=12 )) 
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 حوظذ حٌصيغش حٌزٕخثيش ٚحالعُ حٌىيّيخثي أٚ حٌظدخسي ٌىً ِٓ :  ( أ)
 ِشوذ ػعٛي يغظخذَ ٌظٛعيغ حٌششحييٓ . -1
 ِشوذ ػعٛي يغظخذَ في حٌظٕظيف حٌدخف .  -2
 ِشوذ يغظخذَ في طزؽيٓ أٚحٔي حٌؽٙي .  -3
 في ػٍُ حٌىيّيخء :ِخ حٌذٚس حٌزي لخَ رٗ حٌؼٍّخء حآلطي حعّخإُ٘  ( د)
 فخسحدحي .  -3فٍٛ٘ش             -2حعظفخٌذ               -1

 

 ػًٍ ٌّخ يؤطي طؼٍياًل ػٍّيًخ ِٕخعزًخ :  ( أ)
 ريٓ ػزخد حٌشّظ ٚحٌّيثيً حٌزشطمخٌي .ال يغظخذَ ِسٍٛي وٍٛسيذ حألِٛٔيَٛ في حٌظّييض  -1
 . ػذ أرخشس رٕفغديش ػٕذ طفخػً زّط حٌىزشيظيه حٌّشوض ِغ يٛديذ حٌزٛطخعيَٛ ٚحٌظغخيٓ طظصخ -2
 طضدحد عشػش حٌظفخػً حٌىيّيخثي رخسطفخع دسخش حٌسشحسس .  -3
 ال طظؤوغذ حٌىسٛالص حٌثخٌثيش في حٌظشٚف حٌؼخديش .  -4
 ال يؽزك لخْٔٛ فؼً حٌىظٍش ػٍي حالٌىظشٌيظخص حٌمٛيش .  -5
 طيش زغذ ٔظخَ حأليٛرخن : حوظذ أعّخء حٌّشوزخص حآل ( د)

 
 
 

 

 وشرْٛ .  g 60ٚيسظٛي حٌّٛي ِٕٗ ػٍي  72g٘يذسٚوشرْٛ وظٍظٗ حٌدضيجيش  ( أ)
H=1   ,  C=12 

  حعظٕظح حٌصيغش حٌدضيجيش ٌٍّشوذ 
  .ٌٍّشوذ ثالع صٛس ِظشخرٙش أيضِٚيشصَ حوظذ حٌصيغ حٌزٕخثيش ٚحالعُ طزؼًخ ٌٕظخَ حأليٛرخن 
 

حسعُ خٙخص طسعيش ٘يذسٚوشرْٛ غخصي غيش ِشزغ ِغ رسطيٓ وشرْٛ ) ٔخطح ِٓ حٌّٕظدخص حٌزظشٌٚيش ؼٛيٍش  ( أ)
 ِغ وظخرش خؽٛحص ِؼخدٌش حٌظسعيش ِٛظسًخ طؤثيش دسخش حٌسشحسس .حٌغٍغٍش ( 

 حوظذ حٌظفخػً حٌسخدع ػٓ طفشيغ رؽخسيش حٌغيخسس ِٛظسًخ ويف يظُ اػخدس شسٕٙخ .  ( د)
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 دٚس وً ِّخ يؤطي : ٚظر  ( أ)
 حألدٌش في حٌّؼخيشس . -1
 أوغيذ حٌىخٌغيَٛ ػٕذ طسعيش حٌّيثخْ في حٌّؼًّ .  -2
 25oCػٕذ دسخش  HCNِٓ زّط حٌٙيذسٚعيخٔيه   0.1mol / Lحزغذ دسخش حٌظفىه في ِسٍٛي  ( د)

 Ka= 7.2 x10-10ػًٍّخ رؤْ ثخرض حٌظؤيٓ ٌٍسّط 

 ٚظر رخٌّؼخدالص حٌشِضيش ٔظيدش ِخ يٍي :  ( أ)
 اظخفش حٌخّيشس ) أضيُ حٌضيّيض ( اٌي ِسٍٛي حٌدٍٛوٛص .  -1
 حٌظىغيش حٌسشحسي حٌسفضي ٌألٚوظخْ .  -2
 طفخػً زّط حإليثخٔٛيه ِغ ريىشرٛٔخص حٌصٛديَٛ .  -3

 في حٌظفخػً حٌّظضْ حآلطي :   ( د)
2SO2+O2                   2SO3  

 :  SO3ٚظر أثش حٌظغيشحص حآلطيش ػٍي ِؼذي طىْٛ  

 حٌؼخًِ حٌسفخص .  -3.                      دسخش حٌسشحسس  -2حٌعغػ                         -1          

 ِخ حٌّمصٛد رىً ِٓ :  ( أ)
 حإلطضحْ حٌىيّيخثي .  -2لخْٔٛ فخسحدحي حٌثخٔي .                   -1
 حٌسفضيش ِغ روشس ِؼخدٌش ٌٍظٛظير .  حٌٙيذسس -3

 ويف طّيض ريٓ وً ِٓ :  ( د)
 . ثيٛعيخٔخص حألِٛٔيَٛ  –حٌفيٕٛي  -2زّط حإليثخٔٛيه .                    –حإليثخٔٛي  -1
 . وزشيظيض صٛديَٛ  –وزشيظيذ صٛديَٛ  -3
 وٍٛسيذ حألٌِٕٛيَٛ .  – IIIوٍٛسيذ زذيذ  -4

 )ج(  لخسْ ريٓ :     
 .حٌغؽخء حٌىخثٛدي  –حآلٔٛدي حٌغؽخء  -1     
 حٌغزخثه حٌزيٕيش .  –حٌغزخثه حالعظزذحٌيش  -2     

 واصل واإلجابة علي أي سؤالتلل

 /T  01121768328           ا/ حممد جالل            

 /T  01202912055            البيليا/ حممد            


