
  نموذج امتحان كیمیاء
  منتدي روضة العلوم الطبیعیة

  د عاطف خلیفة
  اجب عن خمسة اسئلة فقط

  السؤال االول
  اوال

  اربعة عناصر او ب وج ود
  ١-  واحیانا ١+غالبا ) ا(عدد تاكسد - 
   الكترونات٧بھ ) ب( مستوي الطاقة االخیر في ذرة العنصر - 
  الثةاكسیده متردد ویقع في الدورة الث) ج(العنصر - 
  )٥+و٣- (الفلز عدد تاكسده بین ) د( العنصر - 

  من المعلومات السابقھ اجب عما یاتي
 وموقع كل منھما في الجدول) ا وب وج ود( اذكر اسماء العناصر - ١
علي مادة قاعدیھ واخري )د(وضح بالمعادالت كیف تحصل من - ٢

  حامضیھ
ما اسم المركب الناتج وما ) اوب(اذا حدث تفاعل كیمیائي بین - ٣

 ووكیف تستخدمھ في الكشف علي احدي ھ ونوع الرابطة فیھصیغت
 المركبین في الخطوة السابقة

وما ناتج تفاعلھ مع ھیدروكسید ) ج(ما ھي صیغة ھیدروكسید  - ٤
 الصودیوم

وما نتیجة ذوبان كل ) ب(ما ھي صیغة ھیدرید واكسید العنصر - ٥
 منھما في الماء

  ثانیا
   الكیمیائيما ھي العوامل التي تؤثر علي معدل التفاعل

  واكتب معادالت تمیؤ كلورید االلومنیوم
  ثالثا

  في التفاعل االنعكاسي  المتزن التالي
N2+3H2=2NH3+heat 

  علل
  سیر التفاعل في االتجاه الطردي عند زیادة الضغط - ١
   سیر التفاعل في االتجاه العكسي عند زیادة الحرارة - ٢
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  السؤال الثاني
  اوال علل لما یاتي

// السلسلیك بحلول كلورید حدیدیمكن الكشف عن حمض  - ١
  وبیكربونات صودیوم

 درجة غلیان االحماض العضویة اعلي من الكحوالت - ٢
یمكن الكشف عن تعاطي السائقین للخمور بمحلول كرومات  - ٣

 بوتاسیوم محمضة
 العناصر االنتقالیھ  الرئیسیة لھا نشاط حفزي - ٤
 البد من وجود دلیل في عملیات المعایرة - ٥
 سبرینتخلط مادة قلویة باال - ٦
  تفاعل البنزین مع كل من اكتب المعادالت الرمزیة التي توضح ثانیا
  حمض كبریتیك مركز - ١
 كلورید میثیل وكلورید الومنیوم المائي ثم نیتره الناتج - ٢
 مع الكلور في ضوء الشمس المباشر وغیاب ضوء الشمس - ٣
  ثالثا

في % ٣اذا كانت درجة تفكك حمض ضعیف احادي البروتون تساوي 
 kspلتر احسب ثابت التاین لھذا الحمض/ مول ٠.٢زه محلول تركی

  وتركیز  وقیمة الرقم الھیدروجیني لھ
  السؤال الثالث

  اوال
أي التفاعالت االتیة یحدث وایھا ال یحدث مع التعلیل وكتابة المعادالت ان 

  وجدت
  اضافة محلول الصودا الكاویھ الي االیثانول - ١
 اكسدة كحول  بروبیلي ثانوي - ٢
 ریك مركز الي خراطة النحاساضافة حمض نیت - ٣
 اضافة االیثیلین جلیكول الي حمض تیرفیثالیك - ٤
  امرار الھبتان علي بالتین ساخن - ٥
 فولت و كاثودھا ٠.٣٤- =جلفانیھ انودھا من النحاس جھد تاكسده - ٦

  فولت٠.٧٦- =من الخارصین جھد تاكسده
   ا ثانی

  ما اھمیة كل من
   الخبث داخل  وخارج   الفرن العالي- ١
   اكسید الكلسیوم عند التقطیر الجاف السیتات الصودیوم- ٢

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٣ - pvc  
٤ - pcB 
   المنظف الصناعي– ٥

  ثالثا
    بنزامیدمبتدئا بالھكسان العادي كیف تحصل

  السؤال الرابع
  اوال

   لدیك المواد والمركبات االتیھ
   جیر حي– ماء مقطر – كربید كالسیوم –كلورید امونیوم 

م ھذه المواد للحصول علي  غازین احدھما بین بالمعادالت كیف اساخد
  عضوي واالخر غیر عضوي مبینا

  تاثیر الماء علي الغازین - ١
 كیف تتعرف عملیا علي الغازین - ٢
   ثانیا

 مولر یلزم للتفاعل مع ٢ كم ملیلتر من محلول كلورید الصودیوم تركیزه 
    جم من نترات الفضة لتكوین كلورید فضة٥.٣٧

   )١٦=  و االكسیجین ١٤ =  و النیتروجین١٠٨= الفضة(
   ثالثا

اذكر اھم الشروط الواجب توافرھا لتكوین السبائك االستبدالیة مع ذكر 
  مثال
  ارابع

احسب عدد تاكسد كل عنصر في التفاعل التالي مبینا العامل المؤكسد 
  والعامل المختزل

  تفاعل الھیدروجین مع االكسیجین لتكوین الماء
  لي ھذا التفاعلموضحا تطبیق قانون جاي لوساك ع

  السؤال الخامس
   رتب تصاعدیا  كل مما یاتي مبینا السبباوال
حمض – حمض االسیتیك – حمض بنزویك – ایثانول –فینول  - ١

  )من حیث الحامضیھ(الفیثالیك 
من حیث  (– جلسرول -   سوربیتول – ایثانول – ایثلین جلیكول  - ٢

 )درجة الغلیان
لظاھرة من حیث ا(  صودیوم – سیزیوم – بوتاسیوم  - ٣

 )الكھروضوئیة
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من ( حمض االسیتیك – حمض الكربونیك – حمض ھیدروكلوریك  - ٤
 )حیث قوة التاین

 )من حیث السالبیة الكھربیة( فلور كلور – صودیوم – كبریت  - ٥
   مبتدئا بالسكروز كیف تحصل علي اسود الكربون ثانیا
ر  امبی٢  احسب حجم وعدد جزیئات غاز االكسیجین الناتج من امرار ثالثا

  لمدة نصف ساعھ في ماء محمض داخل خلیة الكترولیتیة
  كادمیوم  اكتب معادلة الشحن والتفریغ–مم تتركب بطاریة النیكل رابعا 

  
  
  

  السؤال السادس
   قارن بیناوال
 3d والمستوي الفرعي 3pالمستوي الفرعي - ١
 تفاعل تام وتفاعل انعكاسي - ٢
 الھدرجھ والھلجنة - ٣
 تانيجھد التاین االول وجھد التاین ال - ٤
   كیف تحصل عليثانیا
  من السیدریت/// اكسید حدید  - ١
  ایثوكسید صودیوم من ایثانال - ٢
 اكسیجین من سوبر اكسید بوتاسیوم - ٣

   اذكر تركیب القنطرة الملحیة في الخلیة الجلفانیة وما ھي وظیفتھاثالثا
 ١.١  عینة من رماد الصودا كربونات صودیوم غیر نقیھ تزن رابعا 

 مل لتمام التعادل ٣٥ مولر فلزم ٠.٠٥ریتیك جم عویرت مع حمض كب
  ا النسبة المئویة لكربونات الصودیوم في العینة؟م

   بالنجاحاطیب المني
  الموفقوهللا 
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