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( دسخخ 15)              (خًظ دسخبد نكم َقطخ)                :-انغؤال األٔل
ازغت انُغجخ انًئٕٚخ نهًسهٕل ٔصَٛخ . يهم/خى 1.14ٔكثبفزّ % 28يسهٕل يٍ زًض انكجشرٛك رشكٛضِ 

  حزدًٙ/

االخبثخ 

  100×زدى انًسهٕل / انًزاة  صٌٔ  =  حزدًٙ/انُغجخ انًئٕٚخ نهًسهٕل ٔصَٛخ 

انسدى  / انكزهخ= انكثبفخ 

 87.71= انسدى            ارٌ انسدى / 100=  1.14

%  31.91=   100× 87.72/ 28=    حزدًٙ/انُغجخ انًئٕٚخ نهًسهٕل ٔصَٛخ 

ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ػٛبسٖ  0.2يهم ٔرشكٛضِ  400أزغت ٔصٌ ْٛذسٔكغٛذ انصٕدٕٚو انالصو نزسضٛش يسهٕل زدًّ 

االخبثخ 

ػٛبسٖ  3.2=  1000/ 400×40× 0.2= ٔصٌ ْٛذسٔكغٛذ انصٕدٕٚو 

  ___________________________________________________________

يههٛهزش يٍ يسهٕل ْٛذسٔكغٛذ انصٕدٕٚو  120د أَّ ٚهضو يبْٗ ػٛبسٚخ يسهٕل زًض انفٕعفٕسٚك ارا ػهى

                                                                                                                       يههٛهزش يٍ يسهٕل انسًض 40ع نهزؼبدل يغ  0.531

االخبثخ 

كبفئبد ْٛذسٔكغٛذ انصٕدٕٚو  ػذد و= ػذد يكبفئبد زًض انفٕعفٕسٚك 

ع   ×ذ = ع                               ×ذ 

  0.531 ×120=  ع                                 ×40

 1.593=  ع

_____________________________________________________________________ 
   (دسخخ 15)                 (خًظ دسخبد نكم َقطخ)             :-انغؤال انثبَٙ



يٛههزش  100انٗ يسهٕل زًض كجشرٛك زدًّ  ع  0.3يٛههزش يٍ أٚذسٔكغٛذ ثٕربعٕٛو  350أضٛف   -1

ْم انًسهٕل .  56، أٚذسٔكغٛذ انجٕربعٕٛو   49فأرا كبٌ انٕصٌ انًكبفٗء نسًض انكجشٚزك   0.35ٔػٛبسٚزّ 

 .انُٓبئٗ زًضٗ أٔ قهٕٖ أٔ يزؼبدل ٔيب ْٗ ػٛبسٚزّ 

 

اثخ االج

يههًٛكبفٗء  105=   0.3 × 350= ػذد يههكبفئبد اٚذسٔكغٛذ انجٕربعٕٛو 

يههًٛكبفٗء  35=   0.35 × 100=ػذد يههكبفئبد زًض انكجشرٛك 

انًسهٕل قهٕٖ  

  450 ×ع =    0.35 × 100+ 0.3 × 350= ػٛبسٚخ  انًسهٕل 

ع  0.3= ػٛبسٚخ  انًسهٕل 

________________________________________  ___________________________

أرٚجذ انؼُٛخ فٗ انًبء . خى يٍ يخهٕط يٍ انقهٕٚبد رسزٕٖ ػهٗ شٕائت غٛش فؼبنخ  1.2ػُٛخ ٔصَٓب  -2

ززٗ َقطخ رغٛش دنٛم انفُٕٛل فٛثبنٍٛ   HClيٛههزش يٍ زًض  15ع فهضو  0.1ٔػٕدنذ ثبنسبيض ػٛبسٚزخ 

يب . يٛههزش  22ع قذسح  HCl  0.1ػبدل االخٛش زدى يٍ ثى أضٛف ثؼذ رنك دنٛم انًٛثبٚم أٔسَح فهضو فٗ انذ

يب ْٕ انسدًًٍ انسًض انزٖ . يب ٔصٌ كم يُٓب ثبندشاو فٗ انًٛههزش يٍ انًسهٕل  –ٔصٌ يكَٕبد انؼُٛخ 

 .  ٚهضو ارا أخشٚذ انزدشثخ فٗ ٔخٕد دنٛم انًٛثبٚم أٔسَح 

االخبثخ  -3

  22= ص          15= ط 

ثٛكشَٕٚبد انصٕدثٕو ٔكشثَٕبد انصٕدٕٚو  ط ارٌ انًسهٕل ػجبسح ػٍ   <ص

 

 

 

 

 

 

  _____________________________________________________________________

 0.1يههٛهزش يٍ يسهٕل كهٕسٚذ انصٕدٕٚو  100ازغت انزشكٛض انًٕنش نًسهٕل كهٕسٚذ انصٕدٕٚو ارا اضٛف  -4

 يٕنش 0.2يٛههزش  كهٕسٚذ صٕدٕٚو  150يٕنش انٗ 

 الخبثخا

Na2 CO3 

NaHCO3 

CO2 + H2O 

NaHCO3 

CO2 + H2O 



ع   ×250= 0.2 × 150+  0.1×100= انصٕدٕٚو انزشكٛض انًٕنش نًسهٕل كهٕسٚذ 

ع  0.16= انزشكٛض انًٕنش نًسهٕل كهٕسٚذ انصٕدٕٚو 

  ___________________________________________________________________

   (دسخخ 15)                    (خًظ دسخبد نكم َقطخ)            :-انغؤال انثبنث        

يٛههٛزش َزشاد  50ػٕيهذ ة ( صٕدٕٚو) خى رسزٕٖ ػهٗ يخهٕط يٍ انكهٕسٚذاد ٔانٕٛداد  0.5ػُٛخ ٔصَٓب -1

أزغت انُغجخ  –يٕنش  0.04ثٕٛعٛبَبد  أيَٕٕٛو  يٛههٛزش 28نضو نًؼبدنخ انضٚبدح  –ػٛبسٖ  0.1فضخ 

  انًئٕٚخ نًكَٕبد انؼُٛخ

 

 االخبثخ

ػذد + ػذد يكبفئبد كهٕسٚذ انصٕدٕٚو + ػذد يكبفئبد ثٕٛعٛبَبد  أيَٕٕٛو = انفضخ ػذد يكبفئبد َزشاد 

يكبفئبد ٕٚدٚذ انصٕدٕٚو 

  _____________________________________________________________

خشاو يٍ ْٛذسٔكغٛذ انصٕدٕٚو انزٖ ٚسزٕٖ ػهٗ شٕائت يٍ  1.07يهم ٔٚسزٕٖ ػهٗ  25يسهٕل زدًخ  -1

 يٕنش  0.2يهم يٍ زبيض  انٓٛذسٔكهٕسٚك  100ْٛذسٔكغٛذ انجٕربعٕٛو  نضو نًؼبدنزخ 

 -3       يبْٗ ػٛبسٚخ انًسهٕل فٗ كم يكَٕبرخ             -2أزغت انُغجخ انًئٕٚخ نهشٕائت          -1انًطهٕة 

يبْٗ ػٛبسٚخ انًسهٕل كقهٕٖ                        

االخبثخ 

ْٛذسٔكغٛذ ػذد يكبفئبد +  ْٛذسٔكغٛذ انصٕدٕٚو ػذد يكبفئبد =  زًض انٓٛذسٔكهٕسٚكػذد يكبفئبد 

انجٕربعٕٛو 

 

يهم  ْٛذسٔكغٛذ  50خشاو يٍ زبيض االٔكغبنٛك انًزجهٕس نضو نًؼبدنزٓب  1.26ػُٛخ ٔصَٓب 

                            زغبة يبء انزجهٕس فٗ انؼُٛخ                   -1ع فٗ ٔخٕد دنٛم انفُٕٛل فٛثبنٍٛ ٔانًطهٕة  0.4 ثٕربعٕٛو

ازغت انُغجخ انًئٕٚخ نًبء انزجهٕس فٗ انؼُٛخ   -2

االخبثخ 

 

عدد مكبفئبث حمض االوكسبنيك  =عدد مكبفئبث هيدروكسيد انبىتبسيىو 

 25×0.4    /1000     =2/.xH2O H2C2O4 



وهى تمثم عدد جزيئبث مبءانتبهىر انمىجىدة فى مىل واحد مه  xومنهب يمكه حسبة قيمت    

حمض االكسبنيك  

     H2C2O4.2H2O  ومنهب يكىن رمز حمض االكسبنيك

 

    H2O      ×100 2= اننسبت انمئىيت نمبء انتبهىر 

                            H2C2O4.2H2O                                        

                             =36  /126  × 100  =2.86  %

 ______________________________________________________________

   (دسخخ 15)      (خًظ دسخبد نكم َقطخ)   (أخت ػٍ ثالثخ فقظ)  :-انغؤال انشاثغ     

يٛههٛزش يُخ فهضو نهزؼبدل  50كجشٚزٛك  ٔزًض االكغبنٛك أخز يسهٕل ٚسزٕٖ ػهٗ زًض ال -1

 50ػٛبسٖ أخزد ػُٛخ أخشٖ زدًٓب  0.15يٛههٛزش  اٚذسٔكغٛذ صٕدٕٚو  48.90يؼّ 

أزغت ػذد خشايبد  –ػٛبسٖ  0.1005يٛههٛزش ثشيُدُبد  38.90يٛههٛزش فهضو نهزؼبدل 

.    زًض انكجشٚزٛك ٔػذد خشيبد زًض االكغبنٛك فٗ انهزش

خبثخ  اال

عدد مكافئات  +عدد مكافئات حمض الكبرتيك= عدد مكافئات هيدروكسيد الصودبوم  -

 حمض االوكساليك

 عدد مكافئات حمض االوكساليك= عدد مكافئات برمنجنات البوتاسيوم -

:- أضجظ يؼبدالد انزأكغذ ٔاالخزضال انزبنٛخ
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        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خشاو  2.54فٙ انزفبػم انؼكغٙ ثٍٛ انٕٛد ٔاألٚذسٔخٍٛ إلَزبج ٕٚدٚذ األٚذسٔخٍٛ ثذأ انزفبػم ثكًٛخ قذسْب 

يٕل يٍ 0.0021رسهٛم انًخهٕط انًزضٌ ٔخذ أَّ ٚسزٕ٘خشاو أٚذسٔخٍٛ ػهٙ انزشرٛت  ٔة 0.02،ٕٚد  

 نزش  10أزغت قًٛخ ثبثذ االرضاٌ نهزفبػم انًزكٕس إرا ػهًذ أٌ زدى اإلَبء انز٘ أخش٘ فّٛ انزفبػم . انٕٛد 

 
الحل  

 
H2   + I2                       2HI 

 

ربة يتم حساب التركيز المولر لكال من اليود وااليدروجين عند بدء التج   
مول  0.01=   2÷ 0.02= الكمية بالمول لاليدروجين   

مول  0.01=   254 ÷ 2.54= الكمية بالمول لليود    
 

مول  0.0079=  0.0021 -0.01= كمية يوديد االيدروجين عند االتزان 
 
 

2=  ثابت االتزان 
HI÷ H

2
    × I

2
 

 
 0.00212/  10÷  0.00792= ثابت االتزان 

 ÷10
 

× 0.00212  ÷ 10 
                                                                                                                                          



 


