
 

  الباب التالت الجزء األول

 السؤال األول : حدد كل من .......... 

 تساوي عندها كلوريد  تدرجه الحراره التي  -1

 فى الذوبانيه األمونيوم نترات البوتاسيوم 

 أكثر المواد ذوبانيه بارتفاع درجه الحراره -2

 أقل المواد ذوبانيه بارتفاع درجه الحراره   -3

 جم من كلوريد البوتاسيوم يلزم   40إلذابه   -4

 درجه حراره مقدارها ...............   

 ابنيتها  هل هناك بعض المواد التى تقل ذوب  -5

 بارتفاع درجه الحراره      

 

 السؤال التاني :ختر االجابه األكثر دقه مما يلى 

 فى الماء تساوي  Na2SO4عدد موالت األيونات الناتجه من ذوبان كبريتات الصوديوم  -1

   1023×6.02×3 –د                   3 -ج               1023×6.02×2 – ب                 2 -أ  

 

 جم من المذيب تعتبر موالليه فى حاله    100كتله الماده بالجرام الالزمه للذوبان فى -2

 اذا تبقي منها جزء غير ذائب   -اذا ذابت كلها فى المذيب          ب  -أ     

 اذا تكون محلول صلب فى سائل   -اذا تكون محلول مشبع            د -ج     

 

     جم ما عدد موالت أيونات الهيدروجين الناتجه من  98كتلته الموليه هي    H2SO4حمض الكبرتيك  -3

 مض .......... جم من الح 9.8تأين        

 التوجد اجابه  -مول أيون             د 0.2مول أيون              20  -مول أيون              ب 2 –أ    

 

 



مللي   200فى جم 40كتلته الموليه   جم من هيدروكسيد الصوديوم  4تركيز المحلول الناتج من ذوبان  -4

 من  

 .................مول / لتر  الماء        

 0.05  -د                       0.5  -ج                           5  –ب                      50 -أ   

 

 جم من المذيب هي.................%  180جم من ماده فى  20النسبه المئويه الناتجه من ذوبان   -5

 10    -د                         0.1  -ج                        18   -ب                     1.8 -أ    

 

 األكسجين الالزم لتنفس جميع الكائنات الحيه يمكن أن يكون مذاب فى ................  -6

 التوجد اجابه  -كالهما صحيح                د -الهواء                    ج –الماء              ب  -أ        

 

 عند مضاعفه الماده المذابه فى مذيب معين وانقاص حجم المذيب الى النصف فإن تركيز المحلول  -7

 يقل للربع  -يزداذ أربع اضعاف          د -ج      يقل للنصف         -يظل كما هو       ب -أ        

 

فاذا كان    125mgمللي من الدم على أقل من  100الشخص السليم الغير مصاب بالسكر يحتوي كل  -8

 ( جم  180الكتله الموليه للسكر...........)يكون الشخص    4-10× 150تركيز السكر فى دم أحد األفراد هو 

 أكيد سليم   - د      حتاج عمل تحليل للتأكد     -ج       مصاب          - غير مصاب              ب -أ       

 

 ..........البيض المخفوق يعتبر من المحاليل ..... -9

 ليس محلوال  -سائل × غاز                 د -غاز× سائل             ج -سائل ×سائل             ب -أ   

 

 أي مما يلي الصنف المنتشر )المذاب ( سائل ...................  -10

 كل ما سبق   -جيل الشعر   د - ضباب األيروسوالت         ج -مستحلب الزيت والخل        ب  -أ     

    

 يعتبر دم االنسان ....................  -11

 كل ما سبق   -معلق                 د -غروي               ج -محلول             ب -أ    



 ند سقوطه على ..................ظاهره تندال هيى ظاهره تشتت الضوء ع -12

 معلق   -كالهما معا             ج -غروي              ج -محلول           ب -أ    

 

 هي ..............   l2 CaCدرجه تجمد المحلول الذي يحتوي على مول من كلوريد الكالسيوم   -13

 التوجد اجابه   -د          5.58-   -ج                1.86-   -ب                  5.86-   -أ     

 

 درجه الحراره التى يتساوي عندها الضغط البخاري لسائل مع الضغط الواقع عليه هي ........... -14

 كل ماسبق  -درجه الغليان المقاسه   د -درجه الغليان الطبيعيه        ج  -درجه الغليان           ب –ا   

 

 ى اناء مغلق مع التسخين المستمر .... متي نصل لحاله االتزان )أجب( عند وضع كميه من الماء ف -15

 

 من األليكتروليتات القويه   .................... -16

 التوجد اجابه  -كالهما معا    د -المركبات التساهميه القضبيه        ج - المركبات األيونيه           ب -أ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    


