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رقم 

 السؤال

االجابة 

 الصحيحة
 نص االجابة الصحيحة

 .تقاوم التآكل ولها قساوة )ب( 1

 بلمرة مركب البروبلٌن (د) 2

 atm 0.8 )ج( 3

 Na2CO3 )أ( 4

 بٌوتٌن -2- مٌثٌل -2 من   mol  1إلى  HBrمن   mol 1ناتج إضافة  )ب( 5

 emf = 1.1Vتلقائً ،  (ب) 6

 هٌدروكلورٌك مخفف قطع ماغنسٌوم + حمض )د( 7

 Na2CO3 )ج( 8

 NaOH )أ( 9

 هكسان حلقً (A)هدرجة ،  (1) )ب( 11

 X2(SO4)3   XSO4 )ج( 11

 الثالثة )ب( 12

 M 1.25 )د( 13

 N2(g)   + O2(g)           =  2NO(g) (د) 14

 : ألكٌن متفرع C: مٌثان ،  B: بنزٌن ،  A )ب( 15

 المفتوحالفرن العالً ثم الفرن  )د( 16

 لالغذٌة  ٌستخدم ملحه كمادة حافظة (E)ٌستخدم فً صناعة الحرٌر ،  (B) )ب( 17

 ٌظل تركٌز االلكترولٌت ثابت )أ( 18

 مامات القلب الصناعٌةص صناعة (B)فً مبردات السٌارات ،  (A) )ج( 19

 KNO2 – K2SO3 )د( 21

 تسخٌن شدٌد مع تبرٌد سرٌع ثم بلمرة ثم هلجنة   ج() 21
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 زٌادة تركٌز أٌونات الفضة فً نصف خلٌة الكاثود )أ( 22

 بنتانون مٌثٌل بٌوتانال ، -2 )د( 23

 الناتج تسخٌنثم  IIإضافة حمض الكبرٌتٌك المخفف إلى أكسٌد الحدٌد  )ب( 24

 ثٌرإ (Y)ألدهٌد ،  (X) (أ) 25

 ٌزداد تركٌز كاتٌونات الصودٌوم  )ج( 26

 سبقهٌكتلته الذرٌة أقل من الكتلة الذرٌة للعنصر الذي  )أ( 27

 الراسب Yالملح  Xالمادة  االختيارات )د( 28

 FeO FeSO4 Fe(OH)3 د
 

 للمحلول االلكترولٌتً pH قٌمة قلت )ب( 29

 (A)أعلى من درجة غلٌان  (B)درجة غلٌان  (أ) 31

 Pb(NO2)2 )د( 31

 هكسٌن – 2 –فٌنٌل  – 2 –مٌثٌل  – 3 )ج( 32

 التحمٌص )د( 33

  بالفلز المراد تنقٌته Cوٌوصل  A ، C (د) 34

 14.81 )ب( 35

 C3H7CHO           ، (B)   :C(CH3)3OH:   (A) )د( 36

 5.1 )د( 37

 Na3PO4 )أ( 38

 3 )د( 39

 بٌنفلزٌة فقط (ج) 41

 NH4NO3 > NaCl > CH3COOK )ب( 41

 بروبان )د( 42

 1.1V- )أ( 43
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  A   < B <C (أ) 44

 g 0.320 )ج( 45

 mol 10 )ب( 46

47 

 Y
3+

Xأكبر عزم مغناطٌسً من  
3+

 

 Y
3+ 

3dٌحتوي على عدد الكترونات مفردة فً 
5

Xأكبر من الموجودة فً  
3+  

(3d
4

) 

48 
 NaOHمول من  3

 H2مول من  5

49 

2F   207g 

XF   8.28g 

 0.08Fكمٌة الكهربٌة = 

 

3F   1mol 

0.08   Xmol 

= 
    

 
 = 0.0266 mol عدد الموالت 

51 

pOH = 14 - 8 = 6 

 

2[OH
-
] = 1 10

-6 

α 
  
= 10 

-6
  /2  = 0.5x 10 

-6    M 

Ksp= 4 α
 3
 =4( 0.5x 10

-6
) 

3   = 0.5 x 10 
-18  M 

OR
    

50x 10 
-20  M

 

 

 

 


