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الفصل الثانً( ب)
األرعااء 1441/6/55 :
السؤال األول :اختر اإلجاعة الصحٌحة فٌما ٌلً:

ال

الذوعان

ورقة 3
المشفوعـات :

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

 -1لٌس من الاوامل التً تزٌد من سرعة ذوعان كلورٌد الكالسٌوم:
أ -التحرٌن

ج -زٌادة الضغط

ب -زٌادة مساحة السطح

د -رفع درجة الحرارة

 -5أي من المركعات اآلتٌة ال ٌذوب فً الماء :
أ -المركبات التساهمٌة المطبٌة

ب -المركبات التساهمٌة غٌر المطبٌة

ج -المركبات األٌونٌة

د -حمض الخل

 -3أي من المواد اآلتٌة تزداد ذائعٌته عزٌادة الضغط على المحلول :
بC12H22O11 -

أKCl -

جKClO3 -

دCO2 -

 -4أي من المواد اآلتٌة تزداد ذائعٌته عخفض درجة الحرارة :
بC12H22O11 -

أKCl -

جKClO3 -

دCO2 -

 -5ذائعٌة غاز عند ضغط  10atmهً . 0.66g / Lما مقدار الضغط الواقع على محلول حجمه 1L
وٌحتوي على  0.33 g / L؟
أ-

12atm

ب10atm -

ج5 atm -

د20atm -

 -6إذا كانت ذائعٌة غاز عند  1atmهً  1.5 g/lفتكون ذائعٌة الغاز إذا ازداد الضغط للضاف...
أ0.25 g/L -

ب6 g/L -

ج0.75 g/L -

د3 g/L -

 -7أي من المواد ( )1mالتالٌة له األثر األكعر فً انخفاض الضغط العخاري لمحلولها ؟
أKBr -

بC6H12O6 -

جMgCl2-

دCaSO4-

 -8محلول ٌحتوي على أكعر كمٌة من المذاب ذائعة فً كمٌة من المذٌب عند درجة حرارة وضغط
ماٌنٌن ٌسمى المحلول.........
أ -المشبع

ب -فوق المشبع

ج -غٌر المشبع

د -مخفف
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ال

 -9أي مما ٌأتً ال ٌاد خاصٌة جاماة ؟

المشفوعـات ................................. :
التجمد
أ -ارتفاع درجة الغلٌان ب -انخفاض الضغط البخاري ج -الضغط االسموزي د -ارتفاع درجة

 -41محلول ٌحتوي على  0.5 molمن المذاب فً  1000gمن الماء ( ) Kb=0.5°C/m
أ -اإلرتفاع فً درجة غلٌانه 100.25 °C

ب -اإلرتفاع فً درجة غلٌانه 25 °C

ج -اإلرتفاع فً درجة غلٌانه 0.25 °C

د -اإلنخفاض فً درجة غلٌانه 0.25 °C

** استان عالرسم العٌانً اآلتً لإلجاعة على األسئلة اآلتٌة :
 -44أكثر المركعات ذوعانٌة عند  10°Cهو المركب :
أCaCl2 -

بKCl -

جKClO3 -

دCe2(SO4)3 -

 -41ذائعٌة المركب األكثر تأثرا ً عدرجة الحرارة
أCaCl2 -

بKCl -

جKClO3 -

دCe2(SO4)3 -

 -41ذائعٌة المركب األقل تأثرا ً عدرجة الحرارة
أCaCl2 -

بKCl -

جKClO3 -

دNaCl -

 -41الذائعٌة التً تقل عرفع درجة الحرارة ثم تثعت هً ذائعٌة :
أCaCl2 -

بKCl -

جKClO3 -

دCe2(SO4)3 -

 -11أي المواد التالٌة ترفع درجة غلٌان الماء عمقدار أكعر؟
أ1m NaCl -

ب0.1m KBr -

ج0.5m KI -

د2m C6H12O6 -

 -16أي المواد التالٌة تخفض درجة تجمد الماء عمقدار أكعر؟
أ1m NaCl -

ب0.01m CaCl2 -

ج0.1m AlCl3 -

د1m C6H12O6 -
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 -11كل المواد التالٌة ٌكون لها ذوعان طارد للحرارة ماعدا................
أCaCl2 -

بNH4NO3 -

المشفوعـات :
دKOH -

جNaOH -

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

ٌ -11كون الذوعان طارد للحرارة عندما تكون ................
أ -طالة التبلر أكبر من طالة التمٌه
ج -طالة التمٌه أكبر من طالة التبلور

ب -طالة التمٌه تساوي طالة التبلور
د -طالة كسر الروابط أكبر من طالة تكوٌن الروابط

 -49المادة المستخدمة فً استمطار الغٌوم هً.................
أNaCl -

بAgBr -

دAgI -

جKI -

 -11المادة الصلعة التً تقل ذائعٌتها عزٌادة درجة الحرارة هً..............
أ -كبرٌتات سٌرٌوم

ب -كلورٌد كالسٌوم

د -كلورٌد صودٌوم

ج -كلورٌد بوتاسٌوم

 -14الذوعان ..............
أ -عملٌة إحاطة جسٌمات المذاب بالمذٌب

ب -عملٌة إحاطة جسٌمات المذٌب بالمذاب

ج -ألصى كمٌة من المذاب تذوب فً كمٌة من المذٌب

د -كمٌة المذاب فً المذٌب

السؤال الثانً  :أكتب المصطلح الالمً للاعارات اآلتٌة :
 -4عملٌة إحاطة جسٌمات المذاب بجسٌمات المذٌب
-1التغٌر الكلً للطالة الذي ٌحدث خالل عملٌة تكون المحلول

)

(
(

 -1أكبر كمٌة من المذاب تذوب فً ممدار معٌن من المذٌب عند درجة حرارة معٌنة

)
(

)

 -1محلول ٌحتوي على كمٌة مذاب ألل مما فً المحلول المشبع عند درجة حرارة معٌنة (

)

 -5محلول ٌحتوي على كمٌة مذاب أكبر مما فً المحلول المشبع عند درجة حرارة معٌنة(

)

 -6ذائبٌة الغاز فً سائل عند درجة حرارة معٌنة تتناسب طردٌا مع ضغط الغاز الموجود فوق السائل
(

)
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 -7الخواص الفٌزٌائٌة للمحالٌل التً تتأثر بعدد جسٌمات المذاب و لٌس بطبٌعتها(
المشفوعـات :
(

 -8الضغط الذي تحدثه جزٌئات السائل على جدران وعاء مغلك

ال

)
)

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

 -9الفرق بٌن درجة تجمد محلول و درجة تجمد المذٌب النمً للمحلول

(

)

 -41انتشار المذٌب خالل غشاء شبه منفذ

(

)

 -44كمٌة الضغط اإلضافً الناتج عن انتمال جزٌئات الماء إلى المحلول المركز(

)

السؤال الثالث علل لما ٌلً :
ٌ -4ذوب كلورٌد الصودٌوم فً الماء.

 -5ال ٌذوب الجعس فً الماء على الرغم من كونه مركب أٌونً.

ٌ -3ذوب السكر فً الماء .

 -4ال ٌذوب زٌت الطاام فً الماء.

 -5تاتعر خاصٌة الضغط األسموزي من الخواص الجاماة للمحالٌل.

السؤال الراعع :اسئلة متنوعة
(أ) أذكر ثالث طرق لزٌادة لزٌادة سرعة ذوعان ملح الطاام فً الماء :
-1

-5

(ب)اذكر طرٌقتان لزٌادة سرعة ذوعان ثانً أكسٌد الكرعون فً الماء

-3
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(ج) قارن عٌن :
وجه المقارنة
 -4جسٌمات المذاب
 -1التوصٌل الكهربً
 -1عدد األٌونات الناتجة من
1mol
 -1التأثٌر على درجة غلٌان
الماء

محلول كلورٌد الصودٌوم

المشفوعـات :السكر
محلول

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

السؤال الخامس  :حل المسائل التالٌة:
 -4ذائعٌة غاز تساوي  9.5 g/Lعند ضغط  . 4.5 atmما كمٌة الغاز عالجرامات التً تذوب فً 1L
إذا تم تخفٌض الضغط الى  3.5 atm؟

 -5ذائعٌة غاز تساوي  1.8 g/Lعند ضغط مقداره  . 37 KPaما قٌمة الضغط التً تصعح عندها
الذائعٌة  9 g/L؟
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 -3احسب درجة تجمد وغلٌان محلول مائً من كلورٌد الصودٌوم  NaClتركٌزه 0.3mال .
( ) Kb=0.512°C/mو ()Kf=1.86 °C/m

المشفوعـات :

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

 -4ما درجة غلٌان وتجمد محلول السكر فً الماء  ,الذي تركٌزه  0.40m؟
( ) Kb=0.512°C/mو ()Kf=1.86 °C/m

 -5إذا علمت أن اإلرتفاع فً درجة غلٌان محلول مائً لمذاب غٌر متطاٌر وغٌر متأٌن تساوي 1.2°C
() Kb=0.512°C/m
 ,فما مواللٌة المحلول؟

