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 .زرفاوي بالل: الأس تاذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                

: 01ت 

هبوب اختبار مث وسدٍ  Bمن وتول  mol5.0مع Aمحظ غحوي mol5.0زج من Eثيي يًتتحض ممياهوات ااإل  حاكمبوجود كطرات من محظ اًىربًت املرنز يف أأ يف  و هحؼَ  بإل

 . C0100حٌلم مايئ درجة حرارثَ

ئمة هطف املفطةل؟Eاملرهب  طبيؼة ما. أأ     -1               ،وما يه ضيغتَ اجلًز

ئمة هطف املفطةل ًػػ .  ب        .، مس لك مهنٌلBوA :أأنتب اًطيغة اجلًز

 من محظ اًىربًت املرنز و درجة احلرارة ػىل اًتتول؟لك ما ثأأثض . ج      

 .فاػي املمنذج ًِذا اًتتولة غن اًتبرأأنتب املؼادةل اًىمييائية املع -2

 .جبدول ثلدم اًتفاػي،أأحسب اثبت اًتوازن اًىمييايئ املوافقمس تؼييا  -3

 .Aمن امحلظ mol1.0غيد حدوث اًتوازن هحيف ٌلمزجي  -4

            .يف أأي اجتاٍ ثتطور امجلةل اًىمييائية؟ ػلي . أأ 

 .أأوجد اًرتهيب املويل ٌلمزجي غيد بلوغ حاةل اًتوازن اجلدًد ٌلجمةل اًىمييائية  . ب

 :02ت 

A :      COOHCHCHCHوذكل بًتفاػي بني امحلظ  Eمن أأجي حتحض مؼطر براحئة اًتفاح، هلوم بتطييع اًيوع اًؼحوي   223
  

       : Bو وتول                                                                                          
 

                                                                   .Bو  Aأأغط اًتسمية اًيظاممة ًػ .  أأ  -1

 . Eما يه اًؼائةل اًىمييائية ٌليوع  - ب

 .، أأذهر خطائص ُذا اًتتول اًىمييايئ Eمؼادةل ثفاػي اضطياع بداةل اًطيؽ هطف املفطةل أأنتب -ج

 .E ٌليوعأأغط الامس اًيظايم  -د

mLVA منزج -2 11 من امحلظA  معmLVB 13  من اًىتولB و وسخن امجلةل يف جتِزي اًتسخني املرثد. 

 .أأحسب مكيات املادة الابتدائية  -ب                                   .املرثدأأذهر دورجتِزي اًتسخني  - أأ 

molX :أأن أأثبت -د.                                           جدول ثلدم اًتفاػي أأيشء  -ج f 08.0 . 

 .اًياجتة يف هناًة اًتفاػي Eأأحسب نتةل   -و.                                          أأحسب مردود اًتفاػي - ه

    :من أأجي رفع املردود -3

 .                                اًطتيح اخرت الاكرتاح          املاء اًياجت هفطي -بدرجة حرارة املزجي                        ىرفع -أأ          

1.963.0: ًؼطى  mLgA         
1.813.0  mLgB        

1.88  molgMM BA
 

 :03ت 

انء موضوع داخي اجلليد مزجيا  ًياهوًم mol1مؤًفا من ابتدائيا من أأجي اضطياع اسرت وسىب يف اإل COOHCH3 من محظ ااإل
mol1و  OHHCمن اًىتول   94

،مث   

خض يف اجلليد وًؼاير امحلظ املتبلي بواسطة حملول ا ،هفرغ حمتوى أأحد هلسم املزجي ػىل ػدة أأانبيب متساوًة احلجوم وهحؼِا يف حٌلم مايئ انبيب يف بيرش ، مث ًوضع ُذا الأ لأ

انبيب ىىرر اًؼمليةُيدروهس يد اًطودًوم مؼلوم اًرتنزي، بوجود اكشف ملون،  اًيتاجئ مىٌت من رمس بيان مكية مادة امحلظ املتبلي يف املزجي الابتدايئ بداةل ، متابؼة مع بلمة الأ

tfnacide)(اًزمن 
 (               امللابي اًشلك.)  

سرتة .1  .أأنتب مؼادةل اًتتول اًىمييايئ املمنذج ًتتول الأ

 .اًاكشف امللون وما دورملاذا ًوضع اًبيرش يف اجلليد؟ .2

 .ثلدم اًتفاػي احلادثأأوشئ جدول  -أأ  .3

 .ػليادث اتم؟ُي اًتتول اًىمييايئ احل -ب

 .أأحسب مردود اًتفاػي - ج

 .اس تًتج ضيف اًىتول املس تؼمي، أأنتب ضيغتَ اجلزئية هطف املفطةل مع جسميتَ .4

tfnester)(:أأرمس بشلك هيفي يف هفس املؼمل اًسابق اًبيان .5 
 . 

 : 04ت 

0t  ،moln اٌلتظة غيدمزجٌا  4.00 
ًياهول  OHHC من ااإل 52

gmو  4.38 ض من محCOOHHC nn 12 
. و بحع كطرات من محظ اًىربًت املرنز

حاكمكسميا املزجي بًتساوي ػىل غرشة أأانبيب اختبار جسد   C60و ثوضع يف حٌلم مايئ درجة حرارثَ  بإل

 .أأنتب مؼادةل اًتفاػي املمنذج ٌلتتول اًىمييايئ احلادث .1

جراءمقيا  .2 tfnester)( :و رمس اًبيانسرت املتشلك يف لك أأهبوب خالل اًزمن الأ  جتربة مىٌتيا من كماس مكية مادة بإل 
 (اًشلك أأسفهل)

  يب املوافقأأغط اًربوثوهول  .اًتجًر

 .4k ػلٌل أأن اثبت اًتوازن حدد مكية مادة امحلظ يف املزجي الابتدايئ -أأ  .3

سرت و أأغط امسَ اًيظايم -ب  .جد اًطيغة اجملمةل ٌلتمظ اًىربوهس يًل و اس تًتج اًطيغة هطف املفطةل ًلأ

 .أأحسب مردود اًتفاػي  - ج

 .min16tجد اًرتهيب املويل ٌلمزجي اًتفاػًل يف لك أأهبوب غيد اٌلتظة  .4

tfnester)(رمس اًبيانأأػد  .5  
ان يف  بيب يف حٌلم مايئ هفس املؼمل اًسابق ًو وضؼت الأ

 C70درجة حرارثَ 

1.16     :ًؼطى  molgMO

1.12  molgMC

1.1  molgMH
 

      
 

       
 

 

 :05ت

mLVEهحع   15 ًياهوات : Eمن املرهب  mLVeau حنطي ػىل مزجي ثفاػًل ابتدايئ جحمَممييي بوثيي يف املاء ف -3اإل 50 

 .املمنذج هل أأنتب مؼادةل اًتفاػيمس اًتتول احلادث مث  .1

هواع  .2  .اًىمييائية اًياجتةأأنتب اًطيغة هطف املفطةل، واذهر اًؼائةل اًىمييائية و امس لك من الأ

0)(: أأحسب.أأذهر خطائص اًتتول اًىمييايئ احلادث -أأ  - ب estern  0)(و eaun. 

 .ثلدم اًتفاػي احلادث اوشئ جدول - ت

ق املؼايرة مت رمس بيان مكية مادة امحلظ املتشلك يف املزجي  .3  بطًر

 ( اًشلك امللابي )اًتفاػًل بداةل اًزمن 

 .أأحسب مردود اًتفاػي احلادث - أأ 

لة ًرفع مردود اًتفاػي - ب  .  اكرتح طًر

 

 

 
1.87.0:ًؼطى  mLgE

1.130  molgM E
1.1  mLgeau 1.81  molgM eau 
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