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الفصل األول
اإلنثيٌ 1441/6/2 :
السؤال األول :اختر اإلجابة الصحٌحة فٌما ٌلً:

ال

الغازات

ورلة 1
المشفوعـات :

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

 - 1أي م الموايٌ اآلتٌة ٌمك فٌه استخدام درجة الحرارة السلٌزٌة ؟
د -قانون الغاز المثالً
ب -قانون شارل ج -قانون جاي لوساك
أ -قانون بوٌل
 -2حجم المول م أى مادة غازٌة ٌشغل حجما فى  STPلدره:
د224 ml -
ج22.4 L -
ب22.4 cm3 -
أ22.4 ml -
23
 -3عدد جزٌئات غاز الكلور فى  22.4 Lعيد الظروف المعٌارٌة (....عدد افوجادرو )6.02×10
ب 6.02×1022 -جزئ
جزئ
أ6.02×1023 -
د 3.01×1023 -جزئ
ج 12.04×1023 -جزئ
 -4كتلة بخار الماء فى  2.24 Lعيد الظروف المعٌارٌة  STPهى (:الكتلة المولٌة للماء = )18
د0.9 g -
ج18 g -
ب9 g -
أ1.8 g -
 -5عيد نثبوت درجة الحرارة نثم مضاعفة الضغط على غاز معٌ فإ حجم الغاز :
دٌ -قل للنصف
جٌ -قل للربع
بٌ -تضاعف
أٌ -ظل ثابتا
 -6إذا كا حجم غاز عيد ضغط  101.3 kPaهو  100 mlو أصبح الضغط  202.6 kPaفما
الحجم الجدٌد للغاز؟
د100 ml -
ج400 ml -
ب200 ml -
أ50 ml -
 -7إ لوايٌ الغازات عاللات رٌاضٌة تصف سلون الغازات وتيطبك على ما ٌعرف بـــا لغاز :
د) عدٌم اللون .
ج) الملون .
ب) المثالً .
أ) الحقٌقً .
 -8كل مما ٌلً ٌعبر ع الظروف المعٌارٌة ( المٌاسٌة ) (  ) STPما عدا:
ب -درجة الحرارة  273 Kوضغط 1atm
أ -درجة الحرارة  273 ºCوضغط . 1atm
د 0 ºC -وضغط . 1atm
ج -درجة الحرارة 0 ºCوضغط . 760mmHg
 -9شغل غاز حجما ممداره30 mLعيد درجة حرارة300Kعيد أي درجة حرارة ٌصبح الحجم 60mL
د900K -
ج150K -
ب600 K -
أ100 K -
 -11عيدما تمل درجة حرارة غاز معٌ عيد ضغط نثابت إلى اليصف فإ حجم الغاز :
دٌ -قل للنصف
جٌ -قل للربع
بٌ -تضاعف
أٌ -ظل ثابتا
 -11عيد نثبوت حجم غاز معٌ نثم مضاعفة درجة الحرارة فإ ضغط الغاز :
دٌ -قل للنصف
جٌ -قل للربع
بٌ -تضاعف
أٌ -ظل ثابتا
 -12تحٌد الغازات ع سلون الغاز المنثالً عيد...........
ب -درجة حرارة مرتفعة وضغط مرتفع
أ -درجة حرارة منخفضة وضغط منخفض
د -درجة حرارة مرتفعة وضغط منخفض
ج -درجة حرارة منخفضة وضغط مرتفع
 -13أي الغازات التالٌة ألرب فً سلوكه للغاز المنثالً...............
دH2O -
جNH3 -
بHe -
أ – HCl
ٌ -14يص لايو ........على أ ضغط الغاز ٌتياسب طردٌا مع درجة الحرارة المطلمة عيد نثبوت الحجم
د -شارل
ج -بوٌل
ب -جاي – لوساك
أ -دالتون
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ال
فما ممدار ضغط
 -15إذا كا ضغط عٌية م غاز الهٌلٌوم عيد درجة حرارة  250kهو 0.980 atm
هذه العٌية عيد  125k؟
المشفوعـات ................................. :
د2 atm -
ج1.960 atm -
ب0.490 atm -
أ0.980 atm -
CH4 + 2O2
CO2 + 2H2O
 -16فً المعادلة التالٌة
كم لترا ً م غازاألكسجٌ الالزم الحتراق  2.36Lم المٌنثا  CH4حرلا كامال ؟
د1.18 L -
ج4.72 L -
ب2.36L -
أ22.4 L -
 -17أي الغازات التالٌة تبتعد ع سلون الغاز المنثالً؟
دHe -
جC4H10 -
بNe -
أH2 -
 – 18تبتعد الغازات ............و.........ع سلون الغاز المنثالً.
ب -غٌرالقطبٌة وكبٌرة الحجم
أ -القطبٌة وكبٌرة الحجم
د -القطبٌة وصغٌرة الحجم
ج -غٌرالقطبٌة وصغٌرة الحجم
 -19أي العاللات التالٌة تمنثل لايو بوٌل؟
دV=n ×22.4 -
جPV=nRT -
بP1T1=P2T2 -
أP1V1=P2V2 -
 -21ما حجم غاز الهٌدروجٌ الذي ٌحترق فً  5 Lم غاز األكسجٌ حرلا ً كامالً ؟
2 H2+ O2
2H2O
إذا كايت معادلة التفاعل هً
د20L -
ج2.5L -
ب10L -
أ5L -
 -11ما عدد موالت  O2الموجود فً وعاء مغلك حجمه  2Lودرجة حرارته , 298Kإذا كا ضغطه
 ( 3.5 atmنثابت الغاز ) R = 0.0821 L.atm / mol . K
د0.0234 mol -
ج521 mol -
ب170 mol -
أ0.286 mol -
 -11ما كنثافة عٌيه م غاز N2ضغطه 5.3atmعيد درجة حرارة)N2=28()R=0.0821( 400K
د0.37 -
ج0.22 -
ب4.5 -
أ9 -

السؤال النثايً :
 -1اختر م العمود ( )Aالرلم المياسب للعمود ()B
A
-1حجم مقدار محدد من الغاز ٌتناسب عكسٌا مع
(
الضغط الواقع علٌه عند ثبوت درجة الحرارة.
ٌ -1تناسب حجم كمٌة معٌنة من الغاز طردٌا مع
(
درجة حرارته بمقٌاس كلفن عند ثبوت الضغط.
-3ضغط كمٌة معٌنة من الغاز ٌتناسب طردٌا ً مع
(
درجة حرارته بالكلفن عند ثبوت الحجم.
(
PV=nRT -4
-5الحجوم المتساوٌة من الغازات المختلفة تحتوي
(
على نفس عدد الجسٌمات عند نفس درجة
الحرارة و الضغط.

B
) قانون شارل
) قانون الغاز المثالً
) قانون بوٌل
) مبدأ أفوجادرو
) قانون جاي لوساك
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السؤال النثالث :علل لما ٌلً :
أ -فً أوانً الضغط ٌطهى الطعام أسرع من األوانً العادٌة.

ال
المشفوعـات :

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

بٌ -نصح بعدم نقل إسطوانات الغاز وقت الزوال.
جٌ -ختلف أحٌانا ً سلوك الغاز الحقٌقً عن سلوك الغاز المثالً.
دٌ -زداد الضغط بزٌادة درجة الحرارة عند ثبوت الحجم .
هـٌ -ستخدم ثانً فً اطفاء الحرائق .
السؤال الرابع :حل المسائل اآلتٌة:
 -1إذا كا ضغط إطار سٌارة  1.88 atmعيد درجة حرارة  25ºCفكم ٌكو الضغط إذا إرتفعت
درجة الحرارة إلى . 37ºC

 -1أسطواية غاز ضغط الغاز بها  1.12atmفإذا أصبح ضغط الغاز فً األسطواية  2.56atmعيد
درجة حرارة  36.5ºCفما لٌمة درجة حرارة الغاز اإلبتدائٌة ؟

ٌ -3حتوي بالو على  146 mLم الغاز المحصور تحت ضغط ممداره  1.3atmو درجة حرارة
 25ºCفإذا تضاعف الضغط و ايخفضت درجة الحرارة إلى  . 22ºCفكم ٌكو حجم الغاز فً البالو ؟
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ال
 STP؟
 -4ما حجم الوعاء الالزم الحتواء  10 molم غاز اليٌتروجٌ فً الظروف المعٌارٌة
المشفوعـات :

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

 -5ماالحجم الذي ٌشغله غاز الهٌدروجٌ كتلته  0.008 gفً الظروف المعٌارٌةSTP؟( ) H=1

 -6ما ممدار ضغط  0.108 molبوحدة  atmلعٌية م غاز الهٌلٌوم عيد درجة حرارة  , 293 Kإذا
كا حجمها  ( 0.050 Lنثابت الغاز )R = 0.0821 L.atm / mol . K

 -7ما حجم غاز األكسجٌ الالزم إلحراق  4Lم غاز البروبا  C3H8حرلا ً كامالً ؟
C3H8 + 5O2
4H2O + 3CO2
إذا كايت معادلة التفاعل هً

السؤال الخامس :أجب ع األسئلة اآلتٌة :
 -1أكتب المايو الرٌاضً المستخدم لحساب ك ٍل مما ٌلً :
أ -حساب كثافة غاز معلوم بمعلومٌة الضغط و درجة الحرارة.
ب -حساب الكتلة المولٌة لغاز من معادلة الغاز المثالً.
ج -حساب عدد موالت غاز ( عند  ) STPبمعلومٌة حجمه.

