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 هـ2/6/4444: التارٌخ / ث 3:      الفصل   : ........................... الطالب اسم

 :اإلجابة ورقة فً الصحٌحة اإلجابة ظلل ثم ٌلى فٌما الصحٌحة اإلجابة اختر: األول السوال

 ز :عند ثبوت الضغط ثم مضاعفة درجة الحرارة على غاز معٌن فإن حجم الغا -4

 يقل للنصف -د                 يقل للربع -ج  ال يتغير -ب  يتضاعف  -أ   

 

 ٌكون : M1V1 = M2V2عند تخفٌف محلول و تطبٌق القانون  -2
 V2أكبر  V1 -د      V2 تساويV1 -ج  V2من أقل V1 -ب  M2أقل من  M1 -أ  
 
 .............مخلوط الرمل مع الماء من ٌعد  -3
 المحاليل -د          المخاليط المتجانسة -ج          المخاليط الغروية -ب      معلقةلاالمخاليط  -أ

 
حجم مقدار محدد من الغاز ٌتناسب عكسٌا مع الضغط الواقع علٌه عند على أن ٌنص قانون........ -4

 . ثبوت درجة الحرارة
 بويل -د            أفوجادرو   -ج            شارل             -ب                      جاي لوساك -أ

 

فما مقدار ضغط   atm 0.980إذا كان ضغط عٌنة من غاز الهٌلٌوم فً إناء حجمه لتر واحد هو  -5

 ؟ L 2هذه العٌنة إذا نقلت إلى وعاء حجمه 

   atm 2 -د          atm 1.960 -ج              atm 0.490 -ب        atm 0.980 -أ

 

 التالٌة أقرب لسلوك الغاز المثالً؟ أي الغازات -6

 HCl -د                         H2O -ج                     He -ب              NH3 -أ

 ٌعرف ب................ عدد موالت المذاب فً كجم من المذٌب -7
 المواللية -د              الكسر المولي -ج   ة          الموالري -ب     النسبة المئوية بالكتلة  –أ 

 

 (mol/g 18) الكتلة المولٌة للماء لتر عند الظروف المعٌارٌة هى  L 22.4ى كتلة بخار الماء ف -8

 g 0.9 -د            g 1.8 -ج       g 18 -ب         g 9 -أ   

 أو الترشٌح .............. ٌمكن أن تترسب بالتروٌقال مخلوط ٌحتوي على جسٌمات  -9

 المعلق -د                           الغروي -ج      المتجانس             -ب                المحلول -أ

 ...............غاز من العالقةٌمكن حساب الكتلة المولٌة لل -01

 M = PRT -د         PV  /M = mRT   -ج           RT /D= MP -ب       D =nRT  -أ

 تابع اإلسئلة



 ٌعتبر الحلٌب من المخالٌط................. -00
 النقية -د             الغروية -ج         المعلقة -ب           المتجانسة -أ

 
 من أمثلة محالٌل الغازات فً سائل........... -02

 ماء البحر -د                     المياه الغازية -الهواء الجوي                ج -ب               السبائك -أ

 الحركة العشوائٌة لجسٌمات المذاب فً المخالٌط الغروٌة السائلة تعرف............. -03

 ظاهرة تندال -د        طاقة الحركة -ج   المخاليط الغروية        -ب          الحركة البروانية     -أ

ذائبة فً   NaOHوم من هٌدروكسٌد الصودٌ mol 0.25مواللٌة محلول ٌحتوي على  -04
0.25kg       ماء ................... 

 1m -د                    1M -ج               0.625m -ب                        10m -أ
    ٌنص قانون............ على أن ضغط كمٌة معٌنة من الغاز ٌتناسب طردٌاً مع درجة حرارته  -05

 بالكلفن عند ثبوت الحجم.

 هنري -د                بويل -ج      شارل                  -ب                  جاي لوساك -أ

ٌكون حجم فM 0.5  ه تركٌز محلول كونتماء ٌ كمٌةفً   KCl من mol  0.5 عند ذوبان -06
 المحلول....

 L 1 -د  0.25L -ج   L 2 -ب   L 0.5 -أ  
 

 فً ورقة اإلجابة: ( للعبارة الخاطئة حٌحة و)ب)أ( للعبارة الص: ظلل السؤال الثانً 

                                              .الغاز عكسٌا مع درجة الحرارة المطلقة عند ثبوت الحجم ٌتناسب ضغط -4

 )          ( 

                                 نسبة كتلة المذاب إلى كتلة المذٌب معبرا عنها بنسبة مئوٌة .هً  النسبة المئوٌة بالكتلة -2

)          ( 

 ٌعد الماٌونٌز من المخالٌط المعلقة – 3
 )          ( 

                                                                           22.4Lقدره   S.T.Pحجم المول من أى مادة غازٌة ٌشغل حجما  فى  -4

)          ( 

 . لمحالٌل تأثٌر تندال تظهر ا -5

 )          ( 

     الحرارة  صفر مئوي وضغط جوي واحد ( درجة STPٌقصد بالشروط  المعٌارٌة ) القٌاسٌة ( )   -6

      (     )                                             

 عند تخفٌف المحالٌل ال ٌتغٌر عدد موالت المذاب وٌقل تركٌز المحلول. -7

)         ( 

 النسبة بٌن عدد موالت المذاب أو المذٌب إلى الموالت الكلٌة تعرف بالنسبة المئوٌة بالحجم -8

)        ( 

 تابع اإلسئلة



 السؤال الثالث

 . K  ,  1.5 atm 300عند   L 3احسب عدد موالت غاز األمونٌا فً وعاء حجمه  -أ

 

 

 

 

 

 725mlمن حمض إٌثانوٌك إلى ml 75ربإضافة احسب النسبة المئوٌة بالحجم لمحلول ٌحض -ب

 ماء.

 

 

 

 

  علل لما ٌأتً: -ج

 .ٌعد الهواء من المخالٌط المتجانسة -4

 

 

 ٌنصح بعدم نقل إسطوانات الغاز وقت الزوال. -2

 

 

 

 

 

 مع أطيب التمنيات بالتوفيق                                          


