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Training test in chemistry                             

grade 12 advanced – term1                                   

 

  

1الترم-متقدم  12  –اختبار تدريبي في مادة الكيمياء   

نعيم االمام عقل  اعداد .أ.  
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1-The temperature of 2.0Kg of material increased by 20C°? 

           when submitted to 9875cal energy what is the material ? 

 

 

 

  

 

 

 

                           A                                    B                                    C                                     D 
 

Which of the following substances is quickly cold ? 

 ؟  يبرد بسرعة ةالتالي  المواد من أي 

 

 

 

 

 

 

                           A                                    B                                    C                                     D 
 

 Material  Specific heat (J/g.c°) 

A Silver 0.24 

B Lead 0.13 

C Aluminium 0.90 

D Silica 1.03 

وتعرض  °20Cمن مادة مجهولة تزيد بمقدار  2.0Kgدرجة حرارة  -1
 توقع المادة فيما يلي ؟     J  41320 لحرارة مقدارها

Q1 

Q2 
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3- alloy has a specific heat of 1.25 cal/g.C° at 25°C when it dropped into warm water(100ml) , initial temperature is 50°C and  the 

final temperature of system and surrounding  is 75°C what is its the mass of alloy  ?  

 

 

                           
 
                    12 g                                  24g                                   143.45g                                     34.29g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. byoumi need energy greater than fathia by  398.66 Cal  

B. fathia need greeter than byoumi by 1673 KJ 

C. fathia need energy same as byoumi need it   

D. byoumi need energy lower fathia by 4700 KJ 

 

 

 

درجة حرارته  و  100ml  حجمه وعند وضعها في ماء ساخن   C°25ودرجة حرارتها االبتدائية    cal/g.°c 1.25سبيكة لها حرارة نوعية مقدرها  -2
50°C   42.5  لنظام والوسط المحيط هي درجة الحرارة النهائية لوكانت °C    . ماهي كتلة السبيكة ؟ف 

Byoumi need 2000Cal in day  Fathia  need 𝟔. 𝟕 × 𝟏𝟎𝟑  KJ in day 

Q3 

A.  398.66بمقدار  فتحيةمقدار من الطاقة اكبر من  بيومي يحتاج Cal 

B.  1673بمقدار  بيوميالي مقدار من الطاقة اكبر من  فتحيةتحتاج KJ    

C.  بيوميمن الطاقة  مساوي  لما يحتاجه فتحية مقدار ما تحتاجه 

D. 4700دار قبم فتحيةاقل من يحتاج الي مقدار من الطاقة  بيوميKJ   

Q4 
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5-  How much energy is needed to raise the temperature of 5 grams of ice from −10°C to 35°C? 

Cice =2.02 J/g.°C   ,  Cwater =4.184 J/g.°C  ,   ΔHfus= 80 cal/ g 

  

 

 

                    600cal                                 941.4 J                                   454.5J                                     1.80 × 103cal 
 

 

6- If the decomposition of 2 moles of gaseous HCl into 1 mole each of gaseous H2 and gaseous Cl2 at 25∘C absorbs 185kJ of heat energy, 

then what is the standard heat of formation of HCl ? 

 

 

  

                   +92.5KJ/mol                           +185KJ/mol                             - 92.5KJ/mol                            - 185KJ/ mol 
 

 

 

 

 

 

 ؟     C°35الي      C°10-من الثلج من   g 5احسب كمية الحرارة الالزمة لرفع درجة حرارة 

احسب حرارة التكوين   KJ 185تمتص    C°25عند  2Cl و  2H مول من 1الي      HClمول من   2اذا علمت انه لتفكك 
 ؟   HClالقياسية لــــ 

Q5 

Q6 
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  7- calculate ΔG at 25°C ?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   −5.0 × 104KJ/mol                   −5.5 × 103KJ/mol                         −1.4 × 103KJ/mol                  +5.0 × 104KJ/mol   
 

8- the combustion of gasoline is a highly exothermic process. determine the approximate amount of heat produced by burning 1.00 

L of gasoline, assuming the enthalpy of combustion of gasoline is the same as that of isooctane C8H18 , a common component of 

gasoline.  

 

              
             The density of isooctane is 0.692 g/mL ,    ΔHComb C8H18= -5460 KJ/mol , M.m C8H18=114 g/mol  

 

                             −4.31 × 105KJ                  −3.31 × 104KJ                         −33KJ                  +5.31 × 104KJ  

 

Compound ΔHf (KJ/mol) 

CO2 -393.5 

H2O -285.8 

CH3OH -238.7 

Substance S (J/K) 

CO2 213.7 

H2O 69.95 

CH3OH 126.8 

O2 205.0 

 ؟    C°25عند   ΔGاحسب قيمة 

سها حرارة فنمن الجازولين مع االعتبار ان حرارة احتراق الجازولين هي   1Lاحتراق الجازولين تفاعل طار للحرارة .احسب كمية الحرارة الناتجة عن احتراق 
 احتراق االيزواوكتان المكون الرئيسي للجازولين ؟ 

Q7 

Q8 
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                   - 136.98 KJ/mol                      +52.3KJ/mol                             +136.98 KJ/mol                            - 221.66KJ/ mol 

 

 

 

 

 

 

                                   A                                B                                    C                                  D 
 

Which of the following equations represents standard enthalpy of formation of methane C2H4? 

Calculate the ΔH f C2H4  if the enthalpy of formation of C2H6 = - 84.68 KJ/mol ? 

 ؟     KJ/mol- 84.68يساوي   6H2Cعلما بان  حرارة التكوين القياسية لـ   H2C 4    احسب حرارة تكوين

 ؟  4H2C (g) أي من المعادالت التالية توضح حرارة التكوين القياسية لـــ 

A- 2C (diamond ) + 2H2(g)      C2H4(g)   

B- C2 (graphite ) + 2H2 (g)      C2H4(g)   

C- C2 (diamond ) + 4H (g)      C2H4(g)   

D- 2C (graphite ) + 2H2(g)      C2H4(g)   

Q9 

Q10 
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                            A                                B                                    C                                  D 

 

     A state of higher entropy means: 
 

A. Lower probability to be reached 

B. lower number of possible arrangements 

C. higher number of possible arrangements 

D. Lower probabilities to reach possible state 

 

                                        A                                B                                    C                                  D 

Which of the following figures  represents non spontaneous  chemical reaction at all temperature ? 

Q11 

 ؟  تفاعل كيميائي غير تلقائي عند جميع درجات الحرارة    أي من االشكال التالية يوضح

 ؟   اعلي انتروبي  مصطلح  ماذا تعني  

A.   اقل احتمالية للوصول اليها 
B.   اقل عدد ممكن من الترتيبات 
C.  اعلي عدد ممكن من الترتيبات 
D.   اقل احتمالية للوصول الي الحالة الممكنة 

Q12 
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To condense  2.00 g of ammonia ( NH3 ) 656 cal are released .  

Calculate the molar enthalpy (heat ) of condensation ? 

(molar mass of ammonia 17.031 g/mol) 

 

                      +23.33 KJ/mol                    +322.32 KJ/mol                            -23.33 KJ/mol                           -322.32 KJ/mol   

 

 

Which of the following is correct about heating curve for water ? 

  من التالي صحيح بالنسبة لمنحني تسخين الماء ؟ اي  

 

 

 

 

 

 

                                        A                                B                                    C                                  D 

 

 Kinetic energy  Potential energy  

A Increase at point 1 Increase at point 2 

B Increase at point 3 Not change at point 4 

C Not change at point 2 Decrease point 4 

D Decrease at point 1 Increase at point 3 

  طاقة الحركة  طاقة الوضع 

 A 1تزيد عند النقطة  2قطة تزيد عند الن

 B 3تزيد عند النقطة  4تتغير عند النقطة  ال

 C 2ال تتغير عند النقطة  4النقطة قل عند ت

 D 1تقل عند النقطة  3تزيد عند النقطة 

 من الحرارة      cal 656.00من االمونيا تنبعث   2.00gلتكثيف 

 احسب الحرارة المولية لتكثف االمونيا ؟ 

  g/mol 17.031علما بان الكتلة المولية لالمونيا 

Q14 

Q13 
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which of the following is correct about below graph of chemical reaction ? 

 لزمن ( لتفاعل كيميائي ؟ ا-من التالي صحيح بالنسبة لمنحني )الحرارة  أي

 

 

 

 

 

 

 

                                        A                                B                                    C                                  D 

 

how many possible arrangements of gas particles if you open stopcock of bulb ?  

 ام ؟ الصمعند فتح  لجزيئات الغاز ممكنةاحسب عدد الترتيبات ال

 

 

 

                                        6                                12                                    36                                  64 

 

 

  النظام  الوسط المحيط  انتقال الحرارة 

 A المذيب  التفاعل الكيميائي  من الوسط المحيط للنظام 

التفاعل   المذيب  من النظام الي الوسط المحيط 
 كيميائي ال

B 

التفاعل   المذيب  من الوسط المحيط الي النظام 
 ئي الكيميا

C 

 D المذيب  التفاعل الكيميائي  من النظام الي الوسط المحيط 

 System surrounding Flow heat 

A Solvent  Chemical reaction  Surrounding to system 

B Chemical 

reaction  

Solvent  System to surrounding  

C Chemical 

reaction 

solvent Surrounding to system 

D solvent Chemical reaction  System to surrounding 

Q16 

Q15 
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Consider the following equilibrium: When 2.0 mol of O2 and 3.0 mol of N2 were placed in a 10.0 L 

container at 25°C, the value of Keq = 0.90. If the same number of moles of reactant were placed in a 5.0 L 

container at 25°C, the equilibrium constant would be 

N2(g) +2O2(g) → N2O4(g) 

 يمة ثابت االتزان الكيميائي كانت ق C°25عند   L 10.0في دورق حجمه   mol of N 23.0مع     mol of O 22.0 وضعفي التفاعل المتزن التالي عند 

 Keq = 0.90 5.0ه من المتفاعالت في دورق حجم ت لو تم وضع نفس عدد الموالف L 25 د نفس درجة الحرارة  عن°C   هي ؟ ستكون قيمة ثابت االتزان 

 

                                       0.011                              0.90                                    0.45                                 1.8 
 
 
 
 
 
 

Which equation has the largest value of Keq? 
 من التالي له قيمة اكبر قيمة ثابت اتزان كيميائي ؟  أي

                                                      A. N2(g) + O2(g) ⇄ 2 NO(g)    , ∆H = +21 kJ 
                                                      B. C2H6(g) ⇄ 2 C(g) + 3 H2(g)   , ∆H = +83 kJ  
                                                      C. H2(g) + ½ O2(g) ⇄ H2O(g)   , ∆H = –240kJ  
                                                      D. Ca(s) + 2 H2O(ℓ) ⇄ Ca(OH)2(aq) + H2(g)   , ∆H = –240 kJ 
 
 
                                        A                                B                                    C                                  D 
 
 
 

Q17 

Q18 
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Consider the following equilibrium:  

          2NOCl(g) ⇆ 2NO(g) + Cl2(g) 

2.00 mole of pure NOCl and 1.65 mole of pure Cl2 are placed in a 2.00-L container. Calculate the equilibrium 

concentration of NO(g) considering that with K = 2.4 x 10–6. 
 

عند الاتزان علما بان قيمة ثابت   )gNO(احسب تركيز  L-.002ه النقي في دورق حجم   2Clمن  mole 1.65النقي و  NOClمن   mole 2.00تم وضع 
 ؟  x 1 K 2.4 =0–6.الاتزان هي 

 
                                    9.7 × 10−6                       2.2 × 10−3                        4.4 × 10−3                            6.2 × 10−3                                   
 
 

Consider the following equilibrium: 

          CO(g) + Cl2 (g) ⇆ COCl2(g) 
 
Which of the following graph is correct about added a catalyst to the reaction ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     A                                B                                    C                                  D 
 

Q19 

Q20 

A 
C B D 

 لي: تأمل التفاعل المتزن التا

 ؟ حفاز الي التفاعل  إضافة رسومات البيانية التالية توضح من ال أي
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For the hypothetical reactions reactions , the equilibrium constant (k) values are given  
 

The equilibrium constant (k) for the reaction D    ⇄   A  

 

 

 

 

                                        14                               -14                                   64                                  0.015 

 

Which are characteristics of dynamic equilibrium ? 

 

 

 

 

 

 

                                         A                                B                                    C                                  D 

 

Q21 

 تأمل التفاعالت االفتراضية التالية الموضح لها قيمة ثابت االتزان 

 ؟      D  ⇄   A عل   احسب قيمة ثابت االتزان للتفا

Q22 

 ديناميكي ؟من التالي من خصائص االتزان ال أي

I. ة اعالت والنواتج ثابتكمية المتف 

II.  متساويةكمية المتفاعالت والنواتج 

III.  معدل سرعة التفاعل االمامي = معدل سرعة التفاعل العكسي 

 
A- I ,II    فقط 

B- I  ,III    فقط 

C- II ,III    فقط 

D- I,II,III      
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calculate the solubility of lead chloride(PbCl2) in g/L in a 𝟔. 𝟓 × 𝟏𝟎−𝟑  M lead nitrate solution Pb(NO3)2 .  

PbCl2 ,Ksp=𝟏. 𝟔 × 𝟏𝟎−𝟓  (PbCl2=278.1 g/mol )  

 II 2)3Pb(NOرات الرصاص  تفي محلول ن     g/Lبـ      II   2PbCl د الرصاص احسب ذوبانية كلوري

PbCl2 ,Ksp=1.6 × 10−5  (PbCl2=278.1 g/mol ) 

                          6.90 g/L                               0.016 g/L                                   32.7  g/L                               0.12g/L 

 

Which of the following is correct about this reaction ? 

 

 

 

 

                                         I,III                                I,II,III                                  I,III,IV                                 I,II,IV 

 Stress Color formed 

I Added HCl Blue 

II Added acetone pink 

III Added CaSO4 as drying agent Blue 

IV Place test tube in an ice bath pink 

  دجهال اللون المتكون

 HCl  I  إضافة ازرق  

 II اسيتون   إضافة وردي  

 III امل مجففكع 4CaSO  إضافة ازرق  

 IV مام ثلجي وضع انبوبة االختبار في ح  وردي  

Q23 

Q24 من التالي صحيح بالنسبة للتفاعل التالي ؟  أي 
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20mL of 0.010M Mg(NO3)2 is mixed with 10.0 mL of 0.001ZnCl2. sodium hydroxide solution NaOH  

    is slowly   added to the mixture . assume no volume change with the addition of NaOH 

    Which salt Mg(OH)2 or Zn(OH)2 will precipitate first ? and what is the hydroxide concentration 

     when the first precipitate begins to form ?        (Ksp Mg(OH)2=6.0 x 10-12    
,      Ksp Zn(OH)2=4.0 x 10-17) 

 

 First precipitate  أوالالذي يترسب   [OH-] concentration    [OH-]    تركيز ايون       

A Zn(OH)2 1.73 x 10-7 

B Mg(OH)2 2.0 x 10-4 

C Zn(OH)2 3.0 x 10-7 

D Mg(OH)2 3.0 x 10-5 

 

                                         A                                B                                    C                                  D 

 

Q25 

 ببطئ الي الخليط   NaOHمحلول   إضافةثم تم    2ZnCl0.001من  mL 10.0مع   3M Mg(NO00.01(2من   L 20mتم خلط 

سيد  هيدروكوماهو تركيز ايون ال ؟  أوال سوف يترسب   )2OH)Mg(   , 2)OHZn  مالح التالية  اال أي .   NaOH إضافة حجم الخليط لم يتغير مع افترض ان 
      ,10x  .04=2Zn(OH)sp K-17(                    تكون ؟ عندما يبدأ الراسب في ال

    12-10x  0.6=2Mg(OH)sp K( 
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With my best wishes  

Mr/Naeem Elemam Akl 
ي     ء ماردونا الكيميا اء الي  هد ا  

   طارق ربيع   أ.    األسطورة  الغالي  صديق 

 

ي لجميع الطلبة والطالبات بالتفوق و 
 النجاح  تمنيات 

 مع تحيات  

 م االمام عقل  نعي  . أ 
 

 

 

 


