
 

ْط2انشؼثح:  

سا2انًذج:  

اختثاس انخالحً االٔل فً يادج ُْذسح 

 انطشائك

 

-ٔادي انطالح-حإٌَح االخٕج ٌهٕص  

2106/2107انسُح انذساسٍح:  

 

انتًشٌٍ االٔل:انكهٕسٔفٕسو ٔاالٌخش سائالٌ كًٍٍائٍاٌ ٌستخذياٌ فً ػًهٍح انتخذٌش ايا 

ٔانغشاء كًا ٌستخذو فً انصٍذنح ٔانصُاػح سائم كًٍٍائً ٌستخذو فً اصانح انطالء االسٍتٌٕ 

 انتجًٍهٍح.

 انجذٔل انتانً ٌثٍٍ انخٕاص انفٍضٌائٍح نهسٕائم انخالحح انساتمح.

 االسٍتٌٕ انكهٕسٔفٕسو االٌخش انًشكة

(d)0.78 1.49 0.71 انكخافح 
Teb(C0) ٌ56 61.2 34.6 دسجح انغهٍا 

انجذٔل تٕاسطح يزٌة يٕجٕد فً انجذٔل َشٌذ فصم يضٌج يتكٌٕ يٍ سائهٍٍ يٕجٕدٌٍ فً 

 اٌعا تاستؼًال انؼًهٍح انًًخهح فً انشسى انًماتم:

(يااسى انؼًهٍح؟ٔيا َٕػٓا؟0  

(يا َٕع انًضٌج انزي ٌتى فصهّ؟2  

(يا ًْا انسائالٌ انًكَٕاٌ نهًضٌج انًشاد فصهّ؟ نًارا؟3  

(يا ْٕ انًزٌة انًستؼًم؟نًارا؟4  

(اػط تٍاَاخ انشسى.5  

ٌتى فصم انسائهٍٍ. (اششح كٍف6  

 

انتًشٌٍ انخاًَ:Ι(حًط انخمHC3HOOCحًط ظؼٍف ٌٕجذ فً انتجاسج ػهى شكم سائم 

 َمً ٌستؼًم فً اغشاض كخٍشج.

(اػط تؼشٌف انحًط حسة تشَٔشتذ.1  

(اكتة يؼادنح تفكك حًط انخم فً انًاء .2  

(استُتج انخُائٍاخ انذاخهح فً انتفاػم.3  

ΙΙ) َمٕو تًؼاٌشج
3

mc  10 ٍيٍ يحهٕل حًط انخم يجٕٓل انُظايٍح تًحهٕل لٍاسً ي

تٕجٕد كاشف يهٌٕ يُاسة َٔكشس انتجشتح حالث يشاخ َذٌٔ  H0.1َظايٍتHOOCّانصٕدا

 انُتائج فً انجذٔل انتانً:

 سلى انتجشتح 1 2 3

10.2 10.3 10.1 V(NaOH)cm3 



Vmoy= 

انًؼاٌشج انًستؼًهح ؟ ٔيتى َستؼًم ْزا انصُف يٍ انًؼاٌشج؟ صُف (يا0  

(يإْ انكاشف انًهٌٕ انًُاسة  نٓزِ انًؼاٌشج؟ نًارا؟2  

(اكتة يؼادنح انتفاػم انحادث خالل ْزِ انًؼاٌشج؟3  

(احسة َظايٍح يحهٕل حًط انخم ؟ ٔاستُتج انتشكٍض انًٕنً ٔانكتهً نٓزا انًحهٕل؟4  

 ٌؼطى:

 اصسق احًش انًٍخٍم

 انثشٔيٕتًٍٕل

انًٍخٍم  انفٍُٕل فتانٍٍٍ

 انثشتمانً

 انكٕاشف انًهَٕح

يجال انتغٍش انهًَٕ  3.1-4.4 8.3-10 6-7.6 4.2-6.3

 نٓا

H=1                      C=12       

 

َمٕو تًؼاٌشجانتًشٌٍ انخانج:
3

mc21 يٍ يحهٕل انٍٕد(2Ι)  تشكٍضِ انُظايً يجٕٓل تٕاسطح

)كثشٌتاخ انصٕدٌٕوهٕل لٍاسً نخٍٕ يح
2-

3O2S+
+

HO2) ًتشكٍضِ انُظايH1.0  فكاٌ انحجى

انًسكٕب ػُذ َمطح انتكافؤ 
3

mc20.1. 

 (ػشف انجسى انًؤكسذ ٔانجسى انًشجغ.1

(اكتة انًؼادنح انُصفٍح نالكسذج ٔانًؼادنح انُصفٍح نالسجاع حى انًؼادنح االجًانٍح يغ 2

 انًٕاصَح.

 انٍٕد انًؼاٌش؟(احسة انتشكٍض انُظايً نًحهٕل 3

 3O2S/-2 6O4S              -Ι/2Ι 2-                  ٌؼطى:

                                 
O=16                    Na=23  

S=32                                                                     027  =Ι  
         

 اَتٓى

 االستارج:خهٍف


