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 -: اختر االجابة الصحيحة من بين االجابات االتية 

          يتم تسخينها بشدة     IIIيعبر الشكل .............. عن العالأة بين الزمن وكتلة عينة من هيدروكسيد الحديد   (1
  

 
 

    
 

 

          يعبر الشكل .............. عن العالأة بين الكثافة و العدد الذرت للعناصر االنتقالية في السلسلة االولي      (2

    

    
 

3)  
          يعبر الشكل ...... عن العالأة بين عدد االلكترونات المفردة و العدد الذرت للعناصر االنتقالية في السلسلة االولي    

    

    
 

 -:  اسئلة متنوعة 

 .أيهما يمتلك أكبر أدرة على التوصيل الكهربي  Ti – Ni – Cu – Feلديك أربع سيقان متماثلة للعناصر األتية  -1
 

  ماذا يحدث إذا : -2

Znتم غمس مقبض حديدت موصل بالكاثود في محلول يحتوت على  -1
+2

 , Cu
+2

 . 

 .امتصت المادة جميع الوان الضوء المرئي  -2

االسئلة دت الزم مدرسك هو اللي يشرحهالك  إبرة في كوم قش 

ويجاوبك عليها الزم اجابتها تكتبها بخط ايدك عشان 

كدا لم نجيب عنها وتركنا لكم التواصل مع المعلم 

 الخاص بك او مع صفحة عمالقة الكيمياء 

 نوي ت

 للمتفوقين
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 أت العناصر التالية يمكنها تكوين األكسيد :  -3

1 – MO3                                                                      2-    M2O5 

(   30Zn
    

/    24Cr    /     25Mn    /  23 V   
 
) 

 

 قطعة معدنية قد تكون حديد كيف تنفي أو تثبت ذلك دون استخدام مغناطيس ؟      -4
 

 ؟ كلوريد الكوبلت ومحلول كلوريد الخارصين  محلولكيف تميز بين :   -5
 

 [    FeO  /  Fe2O3  /  Fe3O4الحديد التالية ]  أكاسيد لديك -6

معاا ، ماع التعليال والتوضايح  IIIو وحدياد  IIأى من األكاسيد الثالثة يمكن أن تستخدمة للحصول على أمالح حدياد  -1

 بالمعادالت .

 أى من هذة األكاسيد يصعب أكسدتة ؟ ولماذا ؟   -2

 فقط.  IIاختر أحد األكاسيد السابقة ثم وضح بالمعادالت كيف يمكنك الحصول منة على كبريتات الحديد  -3
 

 :وضح ذلك بيانيا  -7

 .والعزم المغناطيسى3dالعالأة بين عدد االلكترونات فى مستوى الطاأة الفرعى  (1

 .والعزم المغناطيسى3dالعالأة بين عدد االلكترونات المفردة فى مستوى الطاأة الفرعى  (2
 

 ؟ 3من السلسلة االنتقالية الثانية العزم المغناطيسي لكل منهما يساوت  يكون العدد الذرت لعنصرين كم -8
 

Vاذا كان لديك محلول يحتوت علي أيونات  -9
+3

Znوأخر يحتوت علي أيونات  
+2

   : 

 أياً من المحلولين يكون عديم اللون ؟ ولماذا ؟  - أ

عند حدوث تفاعل كيميائي بين المحلولين ، أياً منهما يقوم بدور العامل المؤكسد وأيهما يقوم بدور العامل المختزل  - ب

 ؟ مع تفسير إجابتك . 
 

 -الشكل البياني التالي يعبر عن التفاعل اإلنعكاسي : - 17

      2CO ( g )    +     2 NO ( g )                          2 CO 2 ( g )     +     N2 ( g ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 للتفاعل الطردت   H احسب أيمة  ( 1) 

 هل هذا التفاعل ماص أم طارد للحرارة ؟  ( 2) 

 احسب مقدار طاأة تنشيط التفاعل العكسي    ( 3) 

- 450 
- 400 

- 350 
- 300 

- 250 

- 200 

- 150 

- 100 
- 50 

   0 

 الطاقة مقدرة بــ

 (KJ / mol  ) 

 مسار التفاعل

2CO + 2 NO 

2 CO2  + N2 





 

 

 2018                                      مراجعة ليلة االمتحان

 اتحدنا فأبدعنا إعداد نخبة من معلمي الكيمياء في مصر  11

 

 

 

-14 الكاتيون الذى يترسب على هيئة كلوريد شحيح الذوبان في الماء هو : 
Cu) أ ( 

+2
Al) ب (  

+3
Hg) ج (  

+
Fe) د (  

+2
 

-15 كاشف المجموعة التحليلية الثانية  هو..............  
) ج ( NH4Cl ) ب (              NH4OH) أ ( 

 
NH4Cl  + H2S

 
 HCl  +  H2S) د (  

تترسب كاتيونات المجموعة التحليلية الثالثة علي هيئةة    .............. بيممةا تترسةب كاتيونةات المجموعةة   16-
 التحليلية الثانية على هيئة ..........

 كربونات             -كلوريدات  ) ب (  كبريتيدات             -كلوريدات  ) أ ( 

 كبريتيدات     -) د ( هيدروكسيدات  كلوريدات            -) ج ( هيدروكسيدات 

-17 ترسب كاتيونات المجموعة التحليلية الخامسة  في صورة ................ 
) ج ( كبريتات   ) ب (  ) أ ( كبريتيدات  

 
 ) د ( هيدروكسيدات كربونات

-18 من الهيدروكسيدات التي يمكن ذوبانها في وفرة من هيدروكسيد الصوديوم ..............  
 هيدروكسيد األلومميوم ) ب (  هيدروكسيد الخارصين                                                 ) أ ( 

 

) ج (
 

 أ ، ب معا    د ()                                       II      هيدروكسيد المحاس 

-1 عمد تسخين محلول بيكربونات صوديوم مع محلول كبريتات الماغمسيوم يتكون .................  
 )د( ال شيء مما سبق  )ج( بيكربونات ماغمسيوم             )ب( راسب ابيض             ) أ ( كربونات الصوديوم          

عمد اضافة حمض الهيدروكلوريك المخف الةى ملةح مجهةول يتصةاعد غةال يحةول لةون ورةةة مبللةة ب ة    2-
K2Cr2O7  المحمضةةة بحمةةض الكبريتيةةك المركةةر مةةن البرتالةةالي الةةى االاضةةر يكةةون ال ةةق الحامضةةي

 للملح المجهول ...........
CO3) أ ( 

 -2 
SO3) ب (            

 -2 
NO3) ج (            

 - 
S) د (            

 -2 
           

-3 إلي محلول ....................... يتكون راسب أسود . IIاسيتات الرصاص  إضافةعمد  
 ) د ( كبريتيد الصوديوم   ) ج ( فوسفات الصوديوم     ) ب ( نترات الصوديوم   ) أ ( كبريتات الصوديوم  

-4 الهيدروكلوريك الى ملح ........ يتصاعد غال نفاذ  الرائحة ويتكون راسب اصفر حمضعمد اضافة  
 ) د ( كبريتيت ) ج ( ثيوكبريتات ) ب ( كربونات                 ) أ ( كبريتيد  

-5 استخدامها لتالليل اثر الرائحة المفاذة لغال كلوريد الهيدروجين  يمكنأي المواد االتية  
CO2) أ ( 

 
 SO2) ب (           

  
NH3) ج (            

  
H2S) د (            

 
           

-6 محلول ملح .................. يتفاعل مع محلول نترات الفضة يتكون راسب اسود بعد التسخين   
 ) د ( يوديد ) ج ( كلوريد      ) ب ( كبريتيد ) أ ( كبريتيت   

-7 الباريوم إلي محلول كبريتات الصوديوم يتكون راسب   ............. كلوريدعمد إضافة محلول  
 ) د ( بمفسجي ) ج ( ألرق       ) ب ( أصفر           ) أ ( أبيض         

-8 الباريوم إلي محلول نترات الفضة يتكون راسب   ................... كلوريدعمد إضافة محلول  
 ) د ( بمفسجي ) ج ( ألرق       ) ب ( أصفر           ) أ ( أبيض         

-9 تفاعل محلول ملح  ....... مع محلول نترات الفضة يتكون راسب أصفر يذوب في محلول الم ادر .   
 ) د ( الفوسفات ) ج ( اليوديد       ) ب ( البروميد        ) أ ( الكلوريد      

ويكةةون سةةحب بيضةةاء كثيفةةة مةةع سةةاق مبللةةة بمحلةةول الم ةةادر عمةةد إضةةافة  اللةةونيتصةةاعد غةةال عةةدي    10-
 حمض الكبريتيك المركر إلي ملح .................

 ) د ( نترات ) ج ( يوديد       ) ب ( بروميد        ) أ ( كلوريد      

-11 مع كل أيونات الفضة وأيونات الباريوم هو ................. راسباألنيون الذي يكون  
 ) د ( البيكربونات ) ج ( المترات                   ) ب ( الفوسفات                  ) أ ( الكلوريد      

-12 إلي محلول كبريتات الصوديوم  يتكون راسب لونه .........  IIالرصاص  اسيتاتعمد إضافة  
 ) د ( ابيض ) ج ( ااضر ) ب ( الرق                ) أ ( اسود       

-13 من كبريتات و فوسفات الباريوم يستخدم .......................  راسبينللتميير بين  
 HCl) د ( حمض  ) ج ( هيدروكسيد صوديوم ) ب ( محلول الم ادر ) أ ( محلول الم ا  

 الصحيحة مما يأتي اختر االجابة السؤال األول
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-19 عمد تفاعل الحديد مع حمض الكبريتيك المخفف واضافة هيدروكسيد األمونيوم الي محلول الماتج يتكون .  
) ج (         Fe(OH)2 ) ب (  ) أ ( راسب بمي محمر    

 
 FeSO4) د (  راسب ابيض مصفر         

إلي محلول ........... يتكون راسب أبيض يذوب في الريادة ممه ، وعمةد إضةافة  NaOHعمد إضافة محلول   20-
 هذا المحلول المجهول إلي محلول كلوريد الباريوم يتكون راسب .................. .

) ج ( / أبيض  Al2(SO4)3 ) ب (  / بمي محمر                                             FeCl3) أ ( 
 

   CaSO4                                                د (  / أبيض (FeCl2 أبيض مخضر / 

-21 عمد اضافة وفرة من هيدروكسيد االمونيوم الي محلول ملح االلومميوم يتكون ......................   
) ج ( ميتا الوميمات الصوديوم     ) ب (  ) أ ( راسب ابيض مخضر      

 
 ) د ( جميع ما سبق راسب ابيض جيالتيمي           

للهواء الجوي لفترة كافية ث  أضافة محلول هيدروكسيد الصةوديوم  IIعمد تعرض محلول كبريتات الحديد   22-
 له يتكون راسب لونه بمى محمر لحدوث عمليتي ..............

) ج ( ترسيب ث  أكسدة        ) ب (  ) أ ( إاترال ث  ترسيب
 

 ) د ( ترسيب ث  إاترال أكسدة ث  ترسيب   

يكةةون  0.5Mتركيةةر   Na2CO3ومحلةةول  0.5Mتركيةةر   HClعمةةد الةةو حجةةوم متسةةاوية مةةن محلةةول   23-
 المحلول الماتج ...............

) ج ( ةلوي                             ) ب (  ) أ ( حمضي                                      
 

 ) د ( متردد متعادل                              

-24 التمير بين محلول كربونات الصوديوم و محلول بيكربونات الصوديوم يت  بواسطة............ 
 (II)محلول أسيتات الرصاص  ) ب (  ) أ ( محلول نيترات الفضة

) ج (
 

 ) د ( حمض الهيدروكلوريك المخفف محلول كبريتات الماغمسيوم   

-25 -كةةلع علةةى حةةدا  –يت ةةابه تفاعةةل محلةةول كلوريةةد البةةاريوم مةةع محلةةولي فوسةةفات الصةةوديوم وكبريتةةات الصةةوديوم  
 في................

 تصاعد غال ) ب (  ) أ ( تكون ملح شحيح الذوبان في الماء

) ج (
 

 ) د ( تكون ماء HClذوبان الراسب المتكون في حمض   
 

 

 

 
 

-1 يت  إجراء التحليل الوصفي ةبل التحليل الكمي . 
-2 يمكن التميير بين ملح كربونات الصوديوم وكربونات الكالسيوم باستخدام الماء. 
-3 يستخدم حمض الهيدروكلوريك المخفف للتفرةة بين ملح كربونات الصوديوم ونيتريت الصوديوم. 
راسةةب ابةةيض علةةي البةةارد عمةةد إضةةافة محلةةول كبريتةةات الماغمسةةيوم الةةي محلةةول كربونةةات يتكةةون   4-

الصوديوم ، وال يتكون راسب إال بعةد التسةخين عمةد إضةافة محلةول كبريتةات الماغمسةيوم إلةي محلةول 

 بيكربونات الصوديوم .

-5 عمد تعرضها لغال كبريتيد الهيدروجين.IIتسود ورةه مبلله باسيتات الرصاص  
-6 راسب ابيض عمد اضافه محلول نترات الفضة الى محلول كلوريد الصوديوم. يتكون 
-7 تصاعد ابخر  بمفسجية عمد اضافه حمض الكبريتيك المركر الى ملح  يوديد الصوديوم مع التسخين . 
-8 ال يستخدم حمض الهيدروكلوريك المخفف في الك ف انيونات  الكبريتات والفوسفات . 
-9 تعاليدا من الك ف عن ال ق الحامضي لألمالح  .الك ف عن ال ق الالاعدي أكثر  

-M  26 0.3من هيدروكسةيد الماغمسةيوم تركيةر    ml 10من حمض الميتريك مع   ml 30تعادل  اذا 

 فان تركير حمض الميتريك يساوى ....................  
) ج (                             M 0.02 ) ب (                                        M 0.01) أ ( 

 
   0.1 M                             ) 0.2) د M 

مةن هيدروكسةيد الكالسةيوم   ml 10مةع   M 0.2مةن حمةض الهيةدروكلوريك   ml 20اعةل فاذا ت  27-

 للمحلول الماتج  ....................    pHفإن    M 0.3تركير  
) ج ( 7اةل من  ) ب (                                        7) أ ( اكبر من 

 
 اجابة صحيحه) د ( ال توجد  7تساوي    

-pH  28فإن    HCl 0.2 Mمن   ml 10بواسطة    NH4OH  0.1 Mمن   ml 20اذا ت  معايرة   

 للمحلول الماتج  ....................  
) ج ( 7اةل من  ) ب (                                        7) أ ( اكبر من 

 
 ) د ( ال توجد اجابة صحيحه 7تساوي    

 علل لما يأتي تعليال علميًا مناسبًا ثانيالالسؤال 
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-10 يذوب كربونات الكالسيوم في الماء الذي يحتوي علي ثاني اكسيد الكربون .  
-11 استخدام ورق ترشيح عدي  الرماد عمد اجراء عملية التحليل الكيميائي بطريالة الترسيب.  
-12 . عدم استخدام دليل الفيمولفثالين في التعرف على األوساط الحامضية 
-13 ال يستخدم محلول حامضي للتميير بين دليل عباد ال مس والميثيل البرتالالي . 
-14 تستخدم األدلة في التعرف على نالطه نهاية التفاعل في تفاعالت التعادل. 
-15 ال يستخدم حمض الهيدروكلوريك للتميير بين امالح الكربونات  والبيكربونات 

 

 

 

-1  .العل  الذى يهت  بدراسة الطرق واالجهرة لمعرفة مكونات المادة 
عملية تعيين تركير حمةض او )ةاعةدة( بمعلوميةة الحجة  الةاللم ممةه للتعةادل مةع ةاعةدة او )حمةض( معلةوم الحجة    2-

 .والتركير

معلومةة التركيةر عمةد معايرتهةا مةع حجة  معلةوم مةن محلةول مةادة  عملية ةياس الحج  المستهلك مةن محلةول مةادة  3-
 أاري مجهولة التركير .

عملية فصل المادة المراد تالديرها وتعيين كتلتها ث  حساب كميتها باستخدام ةوانين الحساب الكيميائي ويت  الفصل   4-
 بطريالة التطاير أو الترسيب .

-5 .المحلول معلوم التركير والحج  
-6 شيح يحترق احتراةا  كامال  وال يترك رماد.نوع من ورق التر 
 

 

 

 ادمة البيئة –الصماعة  –الرراعة  –الطب  -التحليل الكيميائي في مجال  : (1

 تحليل المركبات العضوية (4 التحليل الكمي (3 التحليل الكيفي (2

 هيدروكسيد الكالسيوم (6 التحليليةحمض الهيدروكلوريك في مجال الكيمياء  (5

 كبريتات الماغمسيوم (8 محلول كرومات البوتاسيوم المحمضة بحمض الكبريتيك المركر (7

 محلول اليود  (II 11محلول اسيتات الرصاص  (11 محلول نترات الفضة (9

 محلول برممجانات البوتاسيوم (13 حمض الكبريتيك المركر في مجال الكيمياء التحليلية (12

 محلول الم ادر (15 في مجال الكيمياء التحليلية حمض الكبريتيك المخفف (14

 محلول كلوريد الباريوم (18 ااتبار الحلالة البمية (17 محلول الم ا (16

 محلول الم ادر  في مجال الكيمياء التحليلية (21 محلول الصودا الكاوية  في مجال الكيمياء التحليلية (19

 االمونيوممحلول كربونات  (22 غال كبريتيد الهيدروجين في الك ف عن ال الوق الالاعدية (21

 تفاعالت التعادل  (24 الك ف الجاف ) لهب بمرن ( (23

 االدلة  (27 تفاعالت الترسيب (26 تفاعالت االكسدة واالاترال  (25

 عباد ال مس والرق بروموثيمول (31 الفيمولفثالين   (29 الميثيل البرتالالى  (28
 

 
 

-2 .محلول فوسفات الصوديوم و محلول يوديد الصوديوم -1 محلول كبريتيد الصوديوم ومحلول كلوريد الصوديوم  
-4 .كبريتات الصوديوم وفوسفات الصوديوم -3 .محلول كبريتيد صوديوم و محلول كبريتيت صوديوم 
-6 .المركرحمض الكبريتيك المركر وحمض الفوسفوريك   -5 ثيو كبريتات الصوديوم  وكبريتيد الصوديوم 
-8 .نترات الصوديوم ونيتريت الصوديوم -7 حمض الهيدروكلوريك وحمض الكبريتيك. 
-10   .محلول هيدروكسيد الصوديوم ومحلول هيدروكسيد األمونيوم  -III . 9وكلوريد حديد   IIكلوريد حديد  
-12 .محلول نترات الفضة ومحلول كلوريد الباريوم  -11 .و كبريتات ألومميوم  IIIكبريتات حديد   
-13 .وحمض الهيدروكلوريك باستخدام ألرق بروموثيمول  الصوديومهيدروكسيد  

 اكتب المصطلح العلمي الدال علي العبارات االتية  ثالثالسؤال ال

 اذكر أهمية واستخدام كل مما يلي  لرابعالسؤال ا

 كيف تميز عمليا بين  خامسالسؤال ال



 

 

 2018                                      مراجعة ليلة االمتحان

 اتحدنا فأبدعنا إعداد نخبة من معلمي الكيمياء في مصر  14

 

 

 

عمد إضافة حمض الهيدروكلوريك المخفف إلى الملح الصلب تصاعد غال عدي  اللون يحول لةون ورةةة   1-
كرومات البوتاسيوم المحمضة بحمةض الكبريتيةك المركةر مةن اللةون البرتالةالي إلةى مبللة بمحلول ثاني 

اللون األاضر مع ظهور معلق أصفر ، وعمد إضةافة محلةول هيدروكسةيد األمونيةوم إلةى محلةول الملةح 

 يتكون راسب بمى محمر .

أضيف إلى الملح الصلب حمض الكبريتيك المركر الساان فتصاعد غةال يكةون سةحب بيضةاء مةع سةاق   2-
 مخفف تكون راسب أبيض  H2SO4مبللة بمحلول األمونيا ، وعمدما أضيف إلى محلول الملح حمض 

-3 عمد اضافة  حمض الهيدروكلوريك المخفف للملح الصلب يتصاعد غال يسود ورةة مبللة بمحلول أسيتات  
، وعمد  إضافة محلول هيدروكسيد األمونيوم إلى المحلول المتبالي مةن التجربةة السةابالة  IIالرصاص  

 يتكون راسب أبيض مخضر .

إلى محلول الملح يتكون راسةب أبةيض ، وعمةد إضةافة محلةول  IIعمد إضافة محلول أسيتات الرصاص   4-
 الم ادر إلى محلول الملح يتكون راسب أبيض جيالتيمي . 

ضافة محلول نيترات الفضة إلى محلول الملةح يتكةون راسةب ابةيض يتحةول إلةى اللةون البمفسةجي عمد إ  5-
 عمد تعرضه للضوء. وعمد إضافة كربونات االمونيوم إلى محلول الملح يتكون راسب ابيض .

عمد إضافة محلول كبريتات الماغميسيوم الى محلول الملةح يتكةون راسةب ابةيض بعةد التسةخين . وعمةد   6-
 .تعريض ةليل من الملح على سلك بالتيمي للهب بمرن يكسبه لون احمر طوبى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : عن االتي بتجربة اساسية كيف تك ف  1س 

 SO4 ( أ ) 
-2

    SO2 ( ب )  

 PO4 ( ج ) 
-3

 S2O3 ( د )  
-2

 

 (   ) Fe 
+2

 
 

 

 ما األساس العلمي الذي يعتمد عليه كل من : 2س 

 الك ف عن ال الوق الالاعدية ( ب )  الك ف عن ال الوق الحامضية ( أ ) 

 التحليل الكمي الكتلي بطريالة الترسيب                            ( د )  التحليل الكمي الكتلي بطريالة التطاير                            ( ج ) 
 

 أوجد حال  علميا  للم كالت اآلتية   " في حدود ما درست " :  3س 

المخفف  HClكيفية التميير بين ملحى كربونات وبيكربونات الصوديوم حيث أن كالهما يكون مع حمض  (1

 .الذى يعكر ماء الجير الرائق CO2غال 

   .كيفية التميير بين محلول  الم ادر و محلول  ثيوسيانات األمونيوم (2

 .التميير بين كبريتات الباريوم و فوسفات الباريوم حيث ان كالهما راسب أبيض اللونكيفية  (3

 .كيفية التميير بين يوديد الفضة وفوسفات الفضة حيث أن كالهما راسب أصفر اللون (4

      .كيفية التميير بين محلولي  كلوريد األلومميوم كلوريد األمونيوم (5

 إذا كان لديك عيمة من مادة ما كيف يمكمك التعرف علي الصيغة الجريئية لهذ  المادة .  4س 

   ( Fe3O4 – Fe2O3 – FeO)رتب األكاسيد اآلتية تصاعديا  حسب نسبة األكسجين في األكسيد 5س 

 ( Fe = 56    ,  O = 16 ) علما  بان    

Al  لديك الكاتيونات التالية )   6س
+3

  / Ca
+2

  / Hg
+
  /  Cu

+2
   ) 

 .صمف كل كاتيون ممه  إلى المجموعة التحليلية التي  يمتمي إليها  (1

 حدد الكاتيون الذي يكون راسب أسود عمد إضافة كاشف المجموعة إلية .  (2

حدد الكاتيون الذي يكون راسب أبيض جيالتيمي مع كاشف مجموعته ، ولماذا ال يذوب الراسب في الريادة  (3

 .، ث  اذكر طرق إذابته من هذا الكاشف 

 .حدد الكاتيون الذي يمكن الك ف عمه بالك ف الجاف ، وما هو لونه في هذا الك ف (4

 استنتج اسم الملح وصيغته الكيميائية من خالل التجارب التالية سادسالسؤال ال

 أجب عما يأتي سابعالسؤال ال
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 اذكر طريالتين مختلفتين للك ف عن الم ادر؟ 7س 

 مولرHCL   0.1، باستخدام حمض NaOH اشرح  تجربة عملية لتعيين تركير محلول  8س 
 

 أذكر أس  الغال المتصاعد في كل حالة مما يلي مع كيفية التعرف عليه   .  9س 

 إضافة حمض الكبريتيك المركر الى الملح الصلب  لبروميد الصوديوم  (1 

 إضافة حمض الهيدروكلوريك  الى الملح الصلب لميتريت  الصوديوم  (2

من  SO2وثاني اكسيد الكبريت  CO2وثاني اكسيد الكربون  H2Sتمتج غالات كبريتيد الهيدروجين  11س 

االن طة الصماعية مسببة تلوثا  شديدا  للبيئة . في حدود دراستك اةترح حال  كيميائيا للتخلص من هذ  

 الغالات الملوثة للهواء .

اذا علمت ان كاشف المجموعة الخامسة التحليلية هو محلول كربونات االمونيوم في حدود دراستك .  11س 

 كما ان تمتمى الكاتيونات التالية لهذ  المجموعة ام ال ؟ فسر اجابتك .وضح اذا كان مم

Sr
2+

  -  Na
1+

  -  Ba
2+

  -  K
1+

  -  Ca
2+

 
 
 

 

 
 

تركيةر   NaOHمةن محلةول هيدروكسةيد الصةوديوم  200mLاحسب حج  الماء الةاللم اضةافته الةي   1-
 M 0.1لتحويله الي محلول مخفف   0.3

 

مةةن   ml 100 ممةةه لمعةايرة   ml 50احسةب التركيةةر المةوالري لحمةةض الفوسةفوريك الةةذي يلةرم   2-
  M 0.5هيدروكسيد الباريوم تركير  

 

مةةةةةن حمةةةةةض  25mLإلةةةةةى  0.3Mمةةةةةن محلةةةةةول كربونةةةةةات الصةةةةةوديوم تركيةةةةةر   25mLأضةةةةةيف   3-
 ما المادة الرائدة؟ وما عدد موالتها المتبالية بدون تفاعل  .  0.4Mالهيدروكلوريك تركير  

 

-20mL 4أذيب في الماء ث  تعادل مع  1gمخلوط من هيدروكسيد الصوديوم وكبريتات الصوديوم كتلته  
 احسب المسبة المئوية لهيدروكسيد الصوديوم في المخلوط.  0.2mol/L من حمض كبريتيك تركير  

(Na = 23 , O = 16 , H = 1) 
 

، وسخمت تسخيما  شديدا  إلى أن 2.86g إذا كانت كتلة عيمة من ملح كربونات الصوديوم المتهدرته   5-

                       -من المعلومات السابالة أجب عما يأتى:  .                1.06gثبتت كتلتها فوجدت 

 كتلة ماء التبلر في الملح المتهدرت.          -أ

 المئوية لماء التبلر فى الملح المتهدرت.المسبة  -ب

 عدد موالت جريئات ماء التبلر في المول من كربونات الصوديوم المتهدرته. -ج

   [H = 1 , O = 16 , Na = 23, C= 12]                           الصيغة الجريئية للملح المتهدرت.  -د
 

لماغمسةيوم المتهدرتةة  إذا علمةت أنهةا تحتةوى احسب عدد موالت مةاء التبلةر فةى عيمةة مةن كبريتةات ا  6-
  [Mg = 24 , S = 32 , H = 1 , O = 16]من كتلتها ماء تبلر؟ %62.26على 

 

-g 4.628  7من كلوريد ا لصوديوم غير المالي فى الماء وأضيف اليه وفرة من نتةرات الفضةة فترسةب   g  2إذيب 
 من كلوريد الفضة احسب  :  

 .              نسبة الكلور في كلوريد الفضة -2كتلة كلوريد الصوديوم .                         -1

   نسبة الكلور في كلوريد الصوديوم  . -4  نسبة الكلور في العيمة  .                       3
 

-mol / L 8 1من حمض الهيدروكلوريك   ml 100  أضيف اليها  5gعيمة غير نالية من الحجر الجيري كتلتها   
  احسةب  mol / L 0.1من هيدروكسيد صوديوم  ml 60وبمعادلة الفائض من الحمض بعد إتمام التفاعل لرم  

 المسبة المئوية لكربونات الكالسيوم في العيمة . 
 

 مسائل  ثامنالسؤال ال
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مةن  g 2.25فى احةدى التجةارب التةى اسةتخدم فيهةا محلةول نيتةرات الفضةة للتفرةةة بةين انيةونين نةتج   9-
راسب اصفر اللون لملح الفضة يذوب فى محلةول الم ةادر . مةاهو هةذا االنيةون ؟ احسةب كتلةة نيتةرات 

 الفضة المستخدمة فى هذ  التجربة .
 

فةي المةاء السةاان ،   BaCl2.xH2Oمن بلورات نالية من كلوريد الباريوم المتهةدرت g 0.915أذيب   10-
ترسةيب كلوريةد الفضةة ، وبعةد فصةل الراسةب  وأضيف إليه وفرة من محلول نتةرات الفضةة حتةى تمةام

 .(  x، احسب ةيمة )g 1.077بالترشيح والتجفيف كانت كتلته 

(Ba =137 , Cl =35.5 , Ag = 108 ,H= 1 , O=16)                                                        
 

مةن محلةول الصةودا الكاويةة ، إذا علمةت أن   mL 450احسب كتلة هيدروكسيد الصوديوم المذابة فةي  11-
15mL   25من هذا المحلول تلرم لمعادلةmL    0.1من حمض الكبريتيك تركير M . 

(Na = 23 , O=16 , H =1 )                                                                                           
 

مةةل احسةةب حجةة  حمةةض  111وتاسةةيوم  لتكةةوين محلةةول حجمةةه جةة  مةةن هيدروكسةةيد الب 5.6أذيةةب   12-
 مل من محلول هيدروكسيد البوتاسيوم   31مولر الاللم لمعايرة  1.5الكبريتيك 

( K = 39 ,  O=16  ,  H =1 )                                                                                           
 

 

 
 

 

 

 

  

 كيف تميز بدون استخدام كاشف 

-1 وملح كلوريد البوتاسيوم . II الرصاصملح كلوريد  
-2 ملح كلوريد الفضة وملح كلوريد الصوديوم  . 
-3 محلول بيكربونات الماغمسيوم ومحلول بيكربونات البوتاسيوم 

 

 اختر االجابة الصحيحة مما يأتي 
 

وتالةة ال كل .............. يعبر عن التغير فةي كتلةة عيمةة مةن كلوريةد بةاريوم متهةدرت يةت  تسةخيمها فةي ب  1-
 تسخيما  شديدا              

 

 

 
 

    
 

بدور ................ عمدما تتفاعل مةع محلةول يوديةد البوتاسةيوم، فيمفصةل البوتاسةيوم، وبةدور  Xالمادة  تالوم  2-

 ......... عمدما تتفاعل مع محلول برممجمات البوتاسيوم المحمضة بحمض الكبريتيك، فتريل لونه.

 العامل المؤكسد/ العامل المختزل -ب المؤكسد / العامل المؤكسدالعامل  -أ
 العامل المختزل/ العامل المختزل -د العامل المختزل/ العامل المؤكسد -ج

االسئلة دي اللم مدرسك هو اللي ي رحهالك  إبرة في كوم قش 

ويجاوبك عليها اللم اجابتها تكتبها بخو ايدك ع ان 

كدا ل  نجيب عمها وتركما لك  التواصل مع المعل  

 الخاص بك او مع صفحة عمالالة الكيمياء 

 مويهت

 للمتفوقين
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تكةةون  NaOH، وعمةةدما أضةةيف إلةةى المةةاتج محلةةول IIأضةةيفت مةةادة ................إلةةى محلةةول كبريتةةات الحديةةد  (3

راسب بمي محمر )مع تفسير سبب ااتيارك(.
 

 

 C(s) -د KMnO4(l) -ج CO(g) -ب H2(g) -أ

يُعبر عن تفاعل محلول يوديد الصوديوم مع محلول نترات الرصاص لتكوين محلول نترات الصوديوم وراسب  (4

 من يوديد الرصاص بالمعادلة األيونية..................

 + Pb(NO3)2(aq) + 2NaI(aq)    PbI2(s) -أ

2NaNO3(aq) 

 Pb -ب
2+

(aq) + 2I(aq)                 PbI2(S)  

Pb -ج
+2

(aq) + 2NO3(aq) + 2Na(aq) + 2I(aq)         

PbI(s)  + 2NaNO3(aq) 

 + Pb(NO3)2(aq) + NaI(aq)    PbI (s) -أ

2NaNO3(aq) 

 

 عمد تعريض ورةة الم ا المبللة بالماء إلى أبخرة اليود البمفسجية، تتلون باللون ............     (1

  األخضر -د األبيض المصفر -ج األزرق -ب األصفر  -أ
Mn عمةد ااتةرال أيونةةات  (2

+7
Mnإلةى أيونةات  KMnO4 الموجةودة فةي محلةةول  

+2
فةإن لةةون  MnSO4فةةي محلةول  

 المحلول ................
 يظل عديم اللون  -د يتحول من البرتقالي إلى األصفر -ج يصبح بنفسجي -ب يزول -أ

محلةةول يحتةةوي علةةى الةةيو مةةن أيونةةات................يُكون راسةةب أبةةيض مخضةةر عمةةد إضةةافة محلةةول الم ةةادر إليةةه،  (3

 وتتصاعد ممه أبخرة بمية حمراء عمد إضافة حمضا لكبريتيك المركر إليه مع التسخين.

  -د  -ج  -ب  -أ

حجةةة  الالاعةةةدة تصةةةلح لتعيةةةين تركيةةةر حمةةةض  حجةةة  الحمةةةض ز تركيةةةر الالاعةةةدة  العالةةةةة: تركيةةةر الحمةةةض  (4

 الهيدروكلوريك في التفاعل...............

 -ب  -أ
 

  -د  -ج
 

 أجب عما يأتي 
 

إذا اضيف وفرة من حمض الهيدروكلوريك المركر إلي عيمة من أكسيد الحديد المغماطيسي ث  ةس   -1

 المحلول الماتج إلي ةسمين 

 اضيف إلى الالس  األول برادة حديد ث  محلول الصودا الكاوية 

 واضيف إلى الالس  الثاني محلول برممجانات البوتاسيوم المحمضة بحمض الكبريتيك المركر ث  محلول

 الصودا الكاوية وضح ماذا يحدث في الحالتين 

 

 Xيحتةوي علةي أيونةات    M 0.2من محلول تركيةر    ml  12يتفاعل   -2
+m

مةن ml   8تمامةا  مةع    

 Yيحتوي علي أيونات  M 0.1محلول تركير  
–n 

. اوجد ةيمة كةلع  XnYmلتكوين ملح صيغته األولية   

  m ,  nمن 

 لكل من :  الترانااكتب معادلة ثابت  -3

 لفضة . تفاعل كلوريد الصوديوم مع نترات ا  -         

 تفاعل كبريتيد الصوديوم مع نترات الفضة . -          

      323

2 22122 NaNOPbINaNOPb saqaq  

 3

4 ,FeNH

3

2 , NOFe
 2

4 ,CuNH

3

2 , NOCu

         laqaqaq OHCaClOHCaHCl 222 22 

         laqsaq OHAlClOHAlHCl 233 6226 

       laqsaq OHMgClMgOHCl 222        laqaqaq OHKClKOHHCl 2
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-1 .......................   عل متزن بالعوامل االتية ماعدا تفا ألىاالتزان الكيميائي  يتأثر 
 درجة الحرارة  ]د  [ التركيز                    ]ج  [ الضغط                     ]ب  [ العامل الحفاز                 ]أ  [

-2 الماء هو حمض الكربونيك و    .......................  فيناتج تميؤ كربونات الصوديوم  
Na  ايونات  ]ب[ وكسيد الصوديوم                                                رهيد  ]أ  [

OH   تايوناو +
 -   

Naايونات   ]ج  [
+
CO3  ايونات و   

Na  ايونات   ]د  [   2 -
H   تايوناو +

 +   
 pOH                    .............. 3 للمحاليل المائية يساوى-

 log [ H -  ]ب  [                   pkw - pH  ]أ  [
+
 log [ OH -  ]ج  [ [ 

-
 ) أ ( , )ج ( معا    ]د  [ [ 

-4 …………… محاليل االلكتروليتات الضعيفة بين  فيينشأ  األيونياالتزان  
 جزيئات المتفاعالت وايونات النواتج   ]ب[ جزيئات النواتج وايونات المتفاعالت              ]أ  [
 جزيئات النواتج وجزيئات المتفاعالت  ]د  [ ايونات النواتج وايونات المتفاعالت                ]ج  [

CaCO3 (s)                Ca-5 في التفاعل المتزن التالي   
+2

 ( aq )  + CO3
 - 2

( aq ) 

 ................. يمكن زيادة كمية كربونات الكالسيوم المذابة عن طريق اضافة

 CH3COOH  ]د  [            Na2CO3  ]ج  [     KNO3  ]ب  [                CaCO3  ]أ  [
-6 ............. قطرات من محلول هيدروكسيد البوتاسيوم إلى محلول كلوريد البوتاسيومعند إضافة  

H  يزداد ]  ]أ  [
       KClمحلول ل  pH ةتزداد قيم ]ب[ [         +

OH  ] ينخفض  ]ج  [
       KClمحلول ل  pH  ةقيم تقل   ]د  [ [         -

-7 .................المتزن الطارد للحرارة عند  الغازيللتفاعل  Kpتقل قيمة  
 رفع درجة الحرارة   ]ب[ ألحد المتفاعالت                ئيالجززيادة الضغط   ]أ  [
 ألحد النواتج ئيالجززيادة الضغط   ]د  [           خفض درجة الحرارة                         ]ج  [

-8 ..( فإن هذا يدل على أن ..... أقل من الواحد صغيرة ) االتزانإذا كانت قيمة ثابت  
 ردي  بشكل تلقائيطالتفاعل ينشط في االتجاه ال  ]ب [ بشكل تلقائي العكسيالتفاعل ينشط في االتجاه   ]أ  [
 ولحظيالتفاعل تام   ]د  [ هو السائد                   االنعكاسيالتفاعل   ]ج  [

-9     التالي فإن تركيز أيون الفضة .................. الى النظام المتزنعند اضافة ملح الطعام  
       Cl 

-
( aq ) + Ag

+
 ( aq )        AgCl (s) 

  ال يتغير   ]د  [   يتضاعف                    ]ج  [   يقل             ]ب  [ يزداد               ]أ  [
-10 ...............تخفيف محلول مائي لحمض ضعيف تبعاً للمعادلة التالية  عند 

HA ( aq)   +  H2O ( l )          H3O 
+
 ( aq )    +   A

 - 
( aq ) 

 للمحلول  pH وتقل قيمة  KCتزداد قيمة ثابت االتزان    ]أ  [
 للمحلول  pH تزداد قيمة و  KCتقل قيمة ثابت االتزان    ]ب [

 للمحلول  pH قيمة  و تزداد ثابته KCقيمة ثابت االتزان  تظل   ]ج  [
 للمحلول  pH وتقل قيمة  KCقيمة ثابت االتزان  تقل   ]د  [

 -11                  اتزانحالة  في التاليالنظام  

       SO4 
-2 

( aq ) + Ba
+2

 ( aq )        BaSO4 (s) 

 0.1M  من حمض كبريتيك mL 100وعندما يضاف اليه 

Ba]يزداد   ]أ  [
+2

Ba]يقل   ]ب  [    [
+2

   االتزان يتأثر ال  ]د  [ Kspتزداد قيمة   ]ج  [      [
 

-12      ........ له Kwعند إضافة قاعدة قوية له فإن قيمة  5.5محلول لحمض ضعيف االس الهيدروجيني له  
 تتضاعف  ]د  [ تظل ثابته  ]ج  [ قل   ت  ]ب  [ دزدات  ]أ  [

OHيعتبر المحلول الذى يكون تركيز   
-

10يساوى  
-4

 M .........ً13 محلوال-
 10حمضيا  والرقم الهيدروجيني له  ]ب[                         4له حمضيا  والرقم الهيدروجيني   ]أ  [
 10والرقم الهيدروجيني له  قاعديا    ]د  [                       4له  قاعديا  والرقم الهيدروجيني  ]ج  [

 اختر االجابة الصحيحة مما يأتي السؤال األول
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11×1,2في الماء هي  Mg(OH)2عندما تكون درجة اذابة  
-4
-14 تساوي ...... KSPفان قيمة  

11×1,7  ]أ  [
11×5,8  ]ب  [                7-

11×1,7  ]ج  [          14-
11×6,9  ]د  [             12-

-12 
                      15-SO3 (g)        

   

 
  O2 ( g ) + SO2 (g) 

 ..... عند السابق  لتفاعلل KPتزداد قيمة 

 زيادة درجة الحرارة ]ب[         زيادة تركيز المتفاعالت   ]أ  [
 درجة الحرارة خفض  ]د  [ زيادة حجم االناء    ]ج  [

-16 .....................أحد هذه األمالح يحول لون ازرق بروموثيمول الى اللون األصفر هو   
  اسيتات االمونيوم      ]ب[ اسيتات الصوديوم       ]أ  [
 كبريتات االمونيوم      ]د  [  كبريتات الصوديوم         ]ج  [

-17 .....محلول تفاعل حمض الخليك مع الكحول اإليثيلى نظراً ألن فيتحمر ورقة عباد الشمس الزرقاء بوضعها   
  على عباد الشمس  رال يؤثالكحول اإليثيلى   ]أ  [
 والعكسي الطرديالتفاعل  معدليوتساوى  ديناميكي اتزانلحدوث   ]ب [

 خليط التفاعل فيويظل حمض الخليك  انعكاسيالتفاعل   ]ج  [
  ج صحيحتان  , اإلجابتان ب  ]د  [

 Ni(s) + 4CO(g)                                Ni(CO)4(g)         ΔH = - 603 kj/mol                 18-
 للتفاعل   KCيزيد من قيمة  COزيادة تركيز غاز  -أ 
 للتفاعلKC رفع درجة الحرارة يزيد من قيمة  -ب
 للتفاعل   KC خفض درجة الحرارة يزيد من قيمة  -ج
  KCيقلل من قيمة  Ni(CO)4(g) خفض تركيز -د

-19 ...............                  = 5.5  له  PHيكون لون الفينوليفثالين فى محلول  
 أزرق -عديم اللون                            د -أصفر                   ج -أحمر                  ب -أ  
 

-20 -إختر اإلجابة الصحيحة المعبرة عن التفاعل المتزن األتى: 
                          A + C                 B -أ 

                         A + B               2C -ب

 2C            +B              A              -ج
 C           +2B                A              -د

 
-21 تركيز أيون الكبريتات فى محلول حمض الكبريتيك ........ 

   يساوي تركيز الحمض وضعف تركيز أيونات الهيدروجين –أ 
   اليساوي تركيز الحمض ونصف تركيز أيونات الهيدروجين -ب
     يساوي تركيز الحمض ونصف تركيز أيونات الهيدروجين -ج
  التوجد اجابة صحيحية  -د

-22 ة الى حمض ضعيف فإن  ........يعند اضافة قاعدة قو 
   دروجين ويزداد تأين الحمض يقل تركيز أيونات الهي –أ 
   يزداد تركيز أيونات الهيدروجين ويقل تأين الحمض  -ب
   يزداد تركيز أيونات الهيدروجين ويزداد تأين الحمض  -ج
  التوجد اجابة صحيحية  -د

فيي محلولية الميائي المشيبع عنيد درجية حيرارة  PbCl2درجة الذوبانية لملح كلوريد الرصاص ثنائي   23-
             ثابتة تساوي 

 ضعف تركيز كاتيونات الرصاص      -ب       نصف تركيز كاتيونات الرصاص    -ا   
 ضعف تركيز انيونات الكلوريد -د       نصف تركيز انيونات الكلوريد      -ج  
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-24 الحد المحلولين PHعند خلط حجمين متساويين لمحلولين متساويين في التركيز قيمة  
  PH =2 وللمحلول االخرPH=6   قبل خلطهما فتكون قيمة  PH  للخليط.................. 

 4قريبة من   -د         8تساوي-ج         2قريبة من -ب         6قريبة من -ا

-25 تقل   pH  عند امرار غاز ............. في الماء النقي فان قيمة  
 O2  - د                  H2  - ج                       NH3 – ب                   CO2 –أ 

-26 له  PH تكون قيمة  +H المحلول الذي يحتوي علي أعلي تركيز من أيونات  
  2 –د                      7 –ج                           14 –ب                    صفر  –أ 

OH ت المحلول الذي يحتوي علي أعلي تركيز من أيونا 
-

-27 له  PH تكون قيمة  
  2 –د                      7 –ج                          14 –ب                    صفر  –أ 
 
 
 

 

تفاعل محلول نترات الفضة مع محلول كلوريد الصوديوم تفاعل تام بينميا تفاعيل حميض االسييتيك ميع   1-
  الكحول االيثيلي تفاعل انعكاسي  

-2 تزداد كمية النشادر المحضرة من عنصريها  بالتبريد  وزيادة الضغط 
 (تزداد كمية بخار الماء المحضر من عنصريه بزيادة الضغط 

-3 فعل الكتلة على محاليل اإللكتروليتات القوية ويطبق على الضعيفة فقطال يمكن تطبيق قانون  
-4 ال يوجد أيون الهيدروجين الموجب الناتج من تأين االحماض في محاليلها المائية منفرداً ؟ 
-5 تختلف سرعة التفاعل باختالف طبيعة المواد المتفاعلة ؟ 
-6 اء ال يؤثر إضافة الماء علي درجة توصيل حمض الكبريتيك للكهرب 
-7 تزداد سرعة التفاعل الكيميائي بزيادة درجة الحرارة  
-8 ال يتكون حمض الهيدروكلوريك وهيدروكسيد الصوديوم عند اذابة ملح كلوريد الصوديوم في الماء  
-9 العامل الحفاز اليغير من وضع االتزان في التفاعالت االنعكاسية  
اً اليى محلييول ثيوسييانات األمونيييوم  ( )أصيفر باهييت( تيدريجيIII) عنيد إضيافة محلييول كلورييد الحدييد  10-

 )عديم اللون( يتغير لون المحلول الناتج الى اللون األحمر الدموى.                       

-11 يزول اللون البنى المحمر لغاز ثانى أكسيد النيتروجين عند تبريده 
-12 تزداد سرعة التفاعل الكيميائى بزيادة تركيز المتفاعالت 
-13 بين الجزيئات الموجودة فى حيز التفاعل الى حدوث تفاعل.    ال تؤدى كل التصادمات  
-14 ذوبانية كلوريد الفضة في الماء .  تبعا ً للمعادلة  صعوبة  

                                              AgCl(s)         Ag
+

(aq)      + Cl
-
(aq)                       Kc=1.7 ×10

-10
 

-15 انحالل كلوريد الهيدروجين تبعا ً للمعادلة  صعوبة  
                              H2(g) + Cl2(g)                      HCl(g)         Kc = 4.4x 10

32
          

 

 

 
 التفاعل العكسى

 
 االنعكاسيةالتفاعالت  ضغط بخار الماء المشبع -2 الضغط البخارى -1

 

 التفاعالت اللحظية

 

 التفاعل الطردى النظام المتزن

 

 الجزيئات المنشطة

 

 الضغط الكلى للتفاعل

 

 قاعدة لوشاتيليه

 

 االحماض الضعيفة التأين التام ايون الهيدرونيوم االلكتروليتات العامل الحفاز

 

 علل لما يأتي تعليال علميًا مناسبًا  ثانيالسؤال ال

 ما المقصود بكال من  ثالثالسؤال ال
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-1 واالنعكاسى مع التوضيح بالرسم البيانىالتفاعل التام  
-2 التميؤ و التعادل  
-3 االتزان الكيميائى واالتزان األيونى 
    kc-Kp                                        4-
-5 الكتروليت الضعيفاااللكتروليت القوى و 

 

 

 

-1 .عملية تحول كل الجزيئات الغير متاينه الى ايونات  
-2 وضه أو القاعديه للمحاليل المائية.تعبير عن درجة الحم 
-3 .)اللوغاريتم السالب لتركيز ايون الهيدروجين الموجب (  
-4 ة .ثابت  Kaقيمة  تظللفان درجة التاين تزداد بزيادة التخفيف  ةلحرارا عند ثبوت درجة 
-5  ة.من الملح شحيح الذوبان عند درجة حراره معينتركيز المحلول المشبع  
10حاصل ضرب تركيز أيونى الهيدروجين الموجب والهيدروكسيل السالب ويساوى  

-14
 6-

ع الس يسياوى عيدد لتر كل مرفو \حاصل ضرب تركيز ايونات مركب شحيح الذوبان فى الماء بالمول   7-
 موالت االيونات .

-8 .لزمنا المتفاعله فى وحدةمقدار التغير فى تركيز المواد  
-9 .عند ثبوت درجة الحراره تتناسب سرعة التفاعل الكيميائى طرديا مع حاصل ضرب تركيزات المواد المتفاعله  
-10 تفاعالت تسير فى االتجاه الطردى فقط لخروج احد النواتج من حيز التفاعل. 
عل العكسى وتثبيت تركييزات نظام ديناميكى يحدث عندما يتساوى معدل التفاعل الطردى مع معدل التفا  11-

 .كل من المتفاعالت والنواتج

-12 .الحد االدنى من الطاقه  التى يجب ان يمتلكها الجزئ لكى يتفاعل عند االصطدام  
يشيييترط لحيييدوث التفاعيييل الكيمييييائى أن تصيييطدم جزيئيييات الميييواد المتفاعلييية بحيييي  تكيييون الجزيئيييات   13-

 .تتفاعل المتصادمة ذات الطاقة الحركية العالية فقط هى التى

-14 .جزيئات من البروتين تتكون فى الخاليا الحية تعتبر عوامل حفز للعديد من العمليات البيولوجيه والصناعية 
-15 محلول فيه تكون المادة المذابة فى حالة اتزان ديناميكى مع المادة الغير مذابة. 
-16 هو تبادل أيونات الملح والماء لتكوين الحمض والقاعدة المشتق منهما الملح. 
-17 .لنسبة بين عدد الموالت المتفككة الي عدد الموالت الكلية قبل التفككا 
 

 

 

 

 

 

 

 

]NH[

]OH][NH[
Kb

3

4





 
 

 

 قارن بين كل مما يأتي  رابعالسؤال ال

 اذكر المصطلح العلمي  خامسالسؤال ال

 ل مما يلي كاكتب المعادلة الكيميائية الدالة علي  لسادسالسؤال ا

 

1- Kp= = 
 𝑯𝟑𝑶

+  𝑪𝑯𝟑𝑪𝑶𝑶
− 

 𝑪𝑯𝟑𝑪𝑶𝑶𝑯 
 

 

2- Ka= 

3- KSp = [Pb
2+

] [Br
-
]

2
 

 
4- 
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 فى التفاعل المتزن االتى -1

 N2(g)   + 2O2(g)                                  2NO2(g)        ∆H= -300 KJ  

 وضح أثر التغيرات األتية على معدل تكوين ثانى اكسيد النيتروجين 

 ) أ ( تقليل حجم وعاء التفاعل                                 ) ب ( رفع درجة الحرارة          

 )ج ( سحب االكسجين من التفاعل                              ) د ( اضافة عامل حفاز  
 

 

 

     CH3COOH + H2O     CH3COO
- 
   + H3O

+
                                            3)  

        

 وضح تأثير كل من التغييرات التاليه على تركيز أيون األسيتات  مع التفسير

 اضافة قطرات من حمض الهيدروكلوريك (1)

 اضافة قطرات من محلول هيدروكسيد الصوديوم  (2)
 

 المحلول المشبع من كلوريد الفضة يكون في حالة اتزان يعبر عنها بالمعادلة التالية (  4

Ag Cl   (S)                                      Ag(aq)
+
   +    Cl

-
(aq) 

 في هذا المحلول  HClماذا يحدث عند امرار غاز كلوريد الهيدروجين 
 

أجرى طالب تجربة لتفاعل حمض الهيدروكلوريك مع شريط من الماغنسيوم فالحظ ان إستهالك الماغنسيوم  (5
مالتعديالت التى يمكن ان يجريها الطالب عند إعادة التجربة لكى يستغرق إستهالك قد إستغرق ثالث دقائق . 

 الماغنسيوم وقتاً اقل؟
 

  -( يتم هذا التفاعل داخل مكبس وضح أثر كال مما يأتي علي موضع االتزان : 6

ZnO(s)     +   CO(g)                              Zn(s)     +  CO2(g)            H = -           

  -يتم هذا التفاعل داخل مكبس وضح أثر كال مما يأتي علي موضع االتزان : 
      COاضافة كمية من  – 2                       اضافة قطعة من الخارصين     – 1
 اضافة عامل حفاز – 4                                      رفع درجة الحرارة  -3
 زيادة حجم الوعاء  – 5

 

 - NaCl - HCl( رتب المحاليل التالية تصاعدياً تبعاً لألس الهيدروجيني علماً بأنها متساوية التركيز   )7

Na2CO3 - NH4Cl) 
 

 أثبت رياضياً كيفية حساب تركيز أيون الهيدرنيوم لألحماض الضعيفة.(  8
 

 NH3وكسيل الناتج من تأين قاعدة ضغيفة مثل أثبت رياضياً كيفية حساب تركيز أيون الهيدر(  9
 

 للمحلول الناتج  PHأكتب معادلة تميؤ كل من المالح اآلتية موضحاً قيمة ( 11

 أستيات أمونيوم -2    كلوريد أمونيوم -1

 مكربونات صوديو -III    4حديد كلوريد  -3
 

 .Ka(   رتب األحماض اآلتية تنازلياً حسب قوتها بداللة قيمة 11

 حمض الهيدروسيانيك –حمض الهيدروفلوريك  –حمض الكربونيك  –حمض الفوسفوريك 

 علماً بأن قيم  ثابت تأينها علي الترتيب هو 

              7.6x10
-3

      
 

/  
     

4.3x10
-7     

/ 
       

3.5x10
-4

 
            

/  
  
-    4.9x10

-10
          

 

 متعادل  (   -قاعدى      -لهذة األمالح          )  حامضى  وضح نوع المحاليل المائية  (12

            1 )               NH4Cl (2  )Na2SO3                               (3 )K2SO4 
 

r1 

r2 

 أسئلة متنوعة لسابعالسؤال ا
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 ما هى العوامل التى تؤثر على :        ( 13

 ؟  Kcو   Kp قيمتى  -3متزن      نظام   -2  معدل التفاعل الكيميائى    -1                        
 

 

 تجربة توضح قانون فعل الكتلة / أثر التغير فى التركيز على معدل التفاعل (15
 

 ( اشرح تجربة توضح بها  اثر الحرارة على معدل التفاعل الكيميائى   16
 

مول من حمض ضعيف أحادى البروتون صيغته االفتراضية  1(  اذكر اثبات قانون استفالد مستخدما 17

HA  حجمه ,V   لتر وتركيزهC . مول/لتر 

 

 

 

 2NO2(g)                  N2O4(g)   احسب قيمة ثابت اإلتزان للتفاعل التالى  :     (1

  mol/L  N2O4      ,= 0.0032 mol/L NO2 0.213 =عندما تكون التركيزات عند اإلتزان 
 

                ΔH = - 92 KJ                2NH3(g)   N2(g) + 3H2(g)عند نقطة اإلتزان للتفاعل التالي :  (2

                          

 من الهيدروجين ويحتوي  mol 1.6من النيتروجين ويحتوي  2.4molويحتوي على   L 2كان حجم الخليط 

 من النشادر , احسب ثابت اإلتزان لهذا التفاعل . mol  0.56على 

ضغط جو للنشادر احسب  0.6ضغط جو للهيدروجين ,  7.1ضغط جو للنيتروجين ,  2.3وإذا كان ضغط الغاز هو 

 وكيف نزيد من كمية النشادر المتكونة ؟ -للتفاعل  KPللتفاعل األتى :اذكر تعليقا على  KPثابت اإلتزان 
 

 0.0021إذا علمت أن الضغط الجزئي لغاز )      في التفاعل المتزن التالي احسب الضغط الجزئي لغاز  (3

atm =       ( وغاز )0.48 atm =      ) 

                                   +           ,      = 25 
 

     N2(g)  + 2O2(g)                     2NO2(g)     KC= 2.5                :فى التفاعل  االتى  (4

 ,      0.2 M  ,[O2]  =0.2 M  ,[N2]   =0.4 M= [NO2] إذا كان 

 هل يكون التفاعل فى حالة إتزان أم ال ؟ مع التعليل.  -1

 NO2وضح أثر مايأتى على تركيز  -2   

      O2)أ( زيادة حجم اإلناء                                  )ب( إضافة المزيد من غاز 
 

وثابت  mol/L 0.1فإذا علمت أن تركيزه , المعادلة التالية توضح تأين قاعدة ضعيفة وهي محلول النشادر  (5

Kb=1.6 x 10تأين القاعدة ) 
-5

)NH3(g) + H2O(l)                     NH4
+

(aq)   +  OH
-
 (aq)                  

 احسب كال مما يأتي :

 )أ( درجة تأين القاعدة.                             )ب( الرقم الهيدروكسيلى.       

 .أيون األمونيوم)ج( الرقم الهيدروجينى.                            )د( تركيز 
 

   mol/L 0.2فى محلول تركيزه %3بروتون تساوى إذا كانت درجة تأين حمض عضوى ضعيف أحادى ال (6

 للمحلول.  POHاحسب قيمة 
 

 من هيدروكسيد الباريوم .  M 0.1احسب قيمة األس الهيدروجيني لمحلول  (7
 

  11.5له    PHوقيمة  M 0.01لحمض ضعيف تركيزه  ودرجة التأين احسب ثابت التاين (8
 

 علما بأن تركيز أيونات الكالسيوم Ca3(PO4)2احسب قيمة حاصل اإلذابة لملح فوسفات الكالسيوم  (9

mol/L  1 X 10
-8

X 10 0.5وتركيز أيونات الفوسفات  
-3

 mol/L 

 مسائل  لثامنالسؤال ا
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 5.52له تساوي  pOHاحسب قيمة حاصل الذوبان لهيدروكسيد األلومنيوم إذا علمت أن قيمة  (11
 

X10 4من المركبات شحيحة الذوبان فى الماء, فإذا كان حاصل اإلذابة لهذا الملح  CaF2الفلورسبار (  11
-12 

 78g/mol  (CaF2 = ) علما بأن                         احسب كل من :                                                       

 )أ( تركيز أيونات الفلوريد.

 g/L)ب( درجة ذوبان فلوريد الكالسيوم في الماء مقدرة بوحدة 
 

ثانية طبقا للتفاعل ....   14من الماغنسيوم مع حمض الهيدروكلوريك زمنا قدرة   g 24 .0( استغرق تفاعل  12

 mol/s                                                                        (Mg=24  )احسب معدل هذا التفاعل بوحدة 

 Mg (s) + 2HCl (aq)                            MgCl2 (aq)   +  H2 (g)   
 

 ( في التفاعل المتزن التالي  13

2SO2(g)    +   O2(g)                               2 SO3(g)                KC = 35.5  

يساوي عدد SO3 موالت لتر وكان عدد  2االتزان في اناء عند ثبوت درجة الحرارة احتفظ مخلوط التفاعل بحالة 

 احسب عدد موالت االكسجين الموجودة في المخلوط  SO2 موالت
 

 

, احسب   %3من الماء المقطر , فكانت نسبة تأنيه  500mlمن حمض األسيتيك في  g 0.6أذيب (  14

 ( C= 12 , O = 16 , H = 1للمحلول الناتج .  )  pOHقيمة 
  

 

 

 

 

 
 
 

 

 اختر االجابة الصحيحة مما يأتي  
                  KC 1يعبر الشكل .............. عن العالقة بين الزمن والتركيز في تفاعل يكون فيه   (1

    

    
 

 

                  KC 1يعبر الشكل .............. عن العالقة بين الزمن والتركيز في تفاعل يكون فيه   (2

    

    
 

االسئلة دي الزم مدرسك هو اللي يشرحهالك  إبرة في كوم قش 

ويجاوبك عليها الزم اجابتها تكتبها بخط ايدك 

عشان كدا لم نجيب عنها وتركنا لكم التواصل مع 

 المعلم الخاص بك او مع صفحة عمالقة الكيمياء 

 نويهت

 للمتفوقين
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 I2 ( g )    +    H2 ( g )                2 HI ( g )              KC = 50             في التفاعل التالي :  (3
                      

 اي من األشكال يعبر عن العالقة بين التركيز والزمن ؟ 

    

    
 

 للمتفاعالت هو ........الرسم البياني الذي يوضح العالقة بين معدل التفاعل ومساحة سطح التفاعل   (4

   

 

 

  

  

    
 

 هو ........الشكل البياني الذي يوضح العالقة بين معدل التفاعل و درجة الحرارة   (5

 
   

 

 

  

  

    
 

             يعبر الشكل .............. عن تفاعل تام  (6

    

  
  

 
 

 

عند زيادة الضغط المؤثر علي التفاعل   KCيعبر الشكل .............. عن العالقة بين تركيز النشادر وقيمة  (7

 ( ℃ 500المتزن  التالي ) عند درجة 

                 N2   ( g )     +      3 H2 ( g )                          2 N H3   ( g )          H = - Ve 

    

    

 مساحة سطح التفاعل
 

عل
فا
لت
 ا
دل

مع
 

 

 مساحة سطح التفاعل
 

عل
فا
لت
 ا
دل

مع
 

 

 مساحة سطح التفاعل
 

عل
فا
لت
 ا
دل

مع
 

 

 مساحة سطح التفاعل

عل
فا
لت
 ا
دل

مع
 

 درجة الحرارة

عل
فا
لت
 ا
دل

مع
 

 

 درجة الحرارة

 

عل
فا
لت
 ا
دل

مع
 

 

 درجة الحرارة

 

عل
فا
لت
 ا
دل

مع
 

 

 درجة الحرارة

 
عل

فا
لت
 ا
دل

مع
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 للتفاعل المتزن  التالي   KCيعبر الشكل .............. عن العالقة بين درجة الحرارة وقيمة   (1

                 N2   ( g )     +        O2 ( g )                          2 NO   ( g )          H = + Ve 

    

    
 بين تركيز أيون الهيدروجين وتركيز أيون الهيدروكسيل في محلول ماالشكل .......... يعبر عن العالقة   (1

    

    
 

 الشكل .......... يعبر عن العالقة بين األس الهيدروجيني و األس الهيدروكسيلي في محلول ما  (2

    

    
 

 في التفاعل التالي :  (3

                      AgNO3    +    NaCl                NaNO3    +    AgCl                 

 (  ؟ T(  والزمن )  Cاي  األشكال التالية يعبر عن العالقة بين تركيز المتفاعالت )  

    

    
 

 وضح كيف تميز بين كل مما يلي مع كتابة المعادالت كلما أمكن   - 2
-1 حمض الخليك النقي وحمض الخليك المخفف 
-2 هيدروكسيد أمونيوم وثيوسيانات أمونيوم 
-3 حمض هيدروكلوريك وحمض الخليك المخفف 



 

 

 2018                                      مراجعة ليلة االمتحان

 اتحدنا فأبدعنا إعداد نخبة من معلمي الكيمياء في مصر  11

 ماذا يحدث مع كتابة المعادلة   - 3
عند إضافة محلول كلوريد حديد تدريجياً )ذو اللون األصفر الباهت( إليى محليول ثيوسييانات األمونييوم   1-

 )عديم اللون(

-2 صويرسقوط الضوء على الطبقة الجيالتينية في أفالم الت 

   أسئلة متنوعة   - 
 الذى اليساعد على اإلشتعال CO2يتفاعل ملح كربونات الصوديوم مع حمض الهيدروكلوريك مكوناً غاز  -1

 للمحلول الناتج "بفرض عدم ذوبان الغاز الناتج فيه PHماقيمة      
 

 الشكل المقابل يعبر عن تجربة تم إجراءها -2

 بإستخدام حمضين مختلفين , هما :       

 CH3COOH (1M)حمض  HCl  ,,   (1M)حمض  
 

 مع أياً من الحمضين ينطفىء لهب

 الشمعة سريعاً ؟ مع تعليل إجابتك.      
 

 

 مسعيناً بالرسم المقابل الذى  -3 

 -وضح مايلى : A&B يوضح مسار كل من التفاعل

 إنعكاسى؟ اى من التفاعلين تام وايهما -أ

 ؟Bام التفاعل  Aأيهما اسرع التفاعل  -ب

 

 -يتفاعل غاز الهيدروجين مع بخار اليود لتكوين غاز يوديد الهيدروجين, تبعاً للمعادلة: -4

H2(g) + I2(V)                            2HI(g) 

 كيف تتعرف على وصول التفاعل الى حالة اإلتزان من لون الخليط الغازى 
 

 رتب المحاليل التالية حسب درجة التوصيل الكهربي   :  - 5

      (1 )NH4NO3                      (2 )KCI                       (3 )CH3COONH4 
 

 للتفاعل التالى قيمتان لثابت االتزان عند درجتى حرارة مختلفتين: - 6

H2       +        I2      =  2HI           , KC = 67          at    850 
0
C 

H2       +        I2      =  2HI           , KC = 50          at    448 
0
C 

 هل التفاعل طارد أم ماص ؟. مع تفسير اجابتك  ؟      
 

10يساوي  Fe(OH)3حاصل اإلذابة لمركب  -7
-36

  Zn(OH)2ولمركب 
 

10يساوي 
-18

فإنه عند إضافة محلول  

Zn  هيدروكسيد الصوديوم لمحلول يحتوي علي كاتيونات
+2

 , Fe
+3

 

 فأيهما يترسب أسرع ولماذا ؟؟ 
 

 في التفاعل االنعكاسي :   -8

C(s)    +     2H2(g)                    CH4(g)                  H = -75KJ 

 المستهلكة  ) المتفاعلة ( من مسحوق الكربون.اذكر طريقتين مختلفتين لزيادة الكمية  
 

لترات وسمح له بالتفكك حتى  5فى وعاء سعته  N2O4مول من غاز  1.625فى احدى التجارب العملية ادخل    -9

 عند درجة حرارة معينة كما توضح المعادلة  NO2وصل إلى حالة اتزان مع 

2NO2   N2O4 

 .لهذا التفاعل Kcمول / لتر احسب قيمة ثابت االتزان  1.175يساوى  N2O4فوجد عند االتزان ان تركيز 
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   في الخلية الجلفانية يكون األنود هو القطب ............ الذي تحدث له عملية .............  -1
  / أكسدة        ]جـ[السالب / اختزال         ] د [ الموجب / اختزال ] أ [ السالب / أكسدة         ]ب[ الموجب

 العناصر ذات الجهود االكثر ايجابية تعتبر عوامل ....... -2
 ] أ [ مختزلة قوية       ]ب[ مؤكسدة ضعيفة      ]جـ[ مؤكسدة قوية      ] د [جميع ما سبق   

 

 تزداد قدرة العنصر المتقدم في السلسلة على طرد العنصر الذي يليه من محلول أحد أمالحه كلما ........  -3
 )ب( زاد الفرق بين جهدي إختزال العنصرين           )أ( زاد الفرق بين جهدي تأكسد العنصرين

 )د( جميع ما سبق   )ج( زاد البعد في الترتيب بين العنصرين

   Mg(s)+ Cl2(g)                 MgCl2(s)في الخلية الكهربية المعبر عنها بالتفاعل المقابل :        -4

 نصف تفاعل األكسدة الصحيح هو :  -أ     

(a)    (s) +                        (aq)           (b)    2(g) +                        (aq) 

(c)    (s)                  
  

(aq) +               (d)    2(g)                    
 

(aq) +     
 

 نصف تفاعل االختزال الصحيح هو :  -ب     

(a)    (s) +                        (aq)           (b)    2(g) +                        (aq) 

(c)    (s)                  
  

(aq) +               (d)    2(g)                    
 

(aq) +     
 

 

 

 القوة الدافعة الكهربية لخلية جلفانية تساوي ..............                                  -5

 )ب( الفرق بين جهدي االختزال                   ) أ ( الفرق بين جهدي االكسدة                  

   ) د ( جميع ما سبق            )جـ(مجموع جهدي االكسدة واالختزال             

( وكميككة  Mأي االشكككال ايتيككة يعبككر عككن العالقككة بككين كتلككة المككادة المترسككبة أو المتصككاعدة عنككد الكككا ود )  -6

 ...........( في محلول الكتروليتي ؟ Qالكهربية) 

 

 

 

 

 
    

 
    

 
    

 
 

 

 

2Br+في التفاعل :  -7
 -
             2Cl

-
  + Br2  Cl2     ............. يعتبر العامل المختزل هو 

 )جـ( أيونات الكلور                        ) د ( الكلور  )ب( البروم                          ) أ ( أيونات البروميد      

نكـحتاج  Al2O3بالتحليكل الكهربكي لمصكهور البوكسكي   [ Al = 27 ]مكن األلومونيكوم  g 4.5للحصكول علكي  -8

  كمية من الكهربية تساوي ................

     (a) 0.5 F                          (b) 1 F                       (c) 2 F                     (d) 3 F 
 

 

 أفضل العوامل المختزلة مما يلي هو ............... -9

(a)      +                                     (   = - 0.74 V )  

(b)      +                                    (   = + 1.42 V )  

(c)      +                                    (   = 0.15 V )  

(d)    +                                          (   = - 2.92 V ) 
 

 تساوي ...............  AgNO3من الفضة من محلول   0.5molكمية الكهرباء الالزمة لترسيب أي   -11

(a) 0.5 F                       (b) 1 F                       (c) 54 F                (d) 108 F   
 

 الجسيمات المادية المتحركة في المصهور أو المحلول والغنية باإللكترونات هي ........... -11
 )جـ( الجزيئات                  )د( اإللكترونات ) أ ( األيونات الموجبة            )ب( األيونات السالبة          

 

 ............... V 12.6توصيل بطارية السيارة بمصدر للتيار المستمر قوته الدافعة الكهربية عند  -12
   PbO2)ب( يحدث اختزال لقطب                                                         Pb) أ ( يحدث أكسدة لقطب  

 ) د ( يحدث تفاعل عكسي عند القطبين.   إلي حمض الكبريتيك          IV)جـ( يتحول محلول كبريتات الرصاص 

 اختر االجابة الصحيحة مما يأتي السؤال األول

Q 

 

M 

 

Q 

 

M 

 

Q 

 

M 

 

Q 

 

M 
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 نصف الخلية القياسية المنفرد ........... -13
 ) أ ( يمثل دائرة مفتوحة حيث ال يوجد سريان لإللكترونات منها أو إليها 

    )ب( يحدث علي سطح القطب المغمور فيه عملية أكسدة فقط            

    )جـ( يحدث علي سطح القطب المغمور فيه عملية اختزال فقط          

 .  zero) د ( قيمة جهد االختزال القطبي له ال تساوي 
 

للخليكة الجلفانيكة  Ecellفكنن  V 023 -وللنيككل  V 0.762 -إذا كان جهد االختزال القياسي للخارصكين  -14

 المكونة منهما تساوي ...........

(a) 0.99 V                (b) 0.76 V                  (c) 0.53 V             (d) 0.46 V 
 

 يساوى ................... فول  .جهد االختزال للهيدروجين فى خلية الوقود  -15

   (a) 0.83                        (b) -0.83.                    (c) zero                       (d) 0.4 
 

 أكسيد صيغته ........ Xفيُكون الفلز   3Fيلزم كمية كهربية مقدارها   Xمن فلز     g / atom لترسيب يستخدم  -16

(a) X2O3                    (b) X2O                    (c) XO2                   (d) XO 
 

 ...............  BaCl2 من الباريوم من محلول     mol 0.01كمية الكهربية الالزمة لترسيب  -17

(a) 0.2 F                     (b) 0.05 F                 (c) 0.02 F                (d) 0.05 F 
 

 

 لديك فلز مجهول يتأكسد بفقد إلكترون واحد ، أي من الطرق التالية تساعدك في التعرف عليه ....... -18

 )أ( بناء خلية جلفانية ونقيس شدة التيار.                         

 )ب( نعين مدي تغير حرارة الفلز عندما يتأكسد. 

 )ج( نعين مدي قدرة الفلز علي أكسدة أيون الحديد الثنائي إلي أيون الحديد الثال ي. 

 )د( بناء خلية كهربية يكون هذا الفلز أحد أقطابها مع قطب الهيدروجين القياسي .   
 

أذا أعطيككك  الفلكككزات التاليكككة : حديكككد ، نحكككاب ، خارصكككين ، ذهكككب فننكككه يمككككن معرفكككة ترتيبهكككا فكككي السلسكككلة  -19

 الكهروكيميائية بنتباع إحدي الطرق التالية وهي :

 )أ( إضافة الماء إلي كل منهما                                       )ب( إضافة حمض الهيدروكلوريك إلي كل منهما 

 )ج( إضافة كل منهما إلي محلول ملح الفلز                 )د( قابلية كل منهما للطرق والسحب   
 

 المتأكسدة للعناصر هي ..............الصورة  -21

 )أ( الفلزات علي هيئة أيونات والالفلزات في الخالة العنصرية 

 )ب( الفلزات الخالة العنصرية والالفلزات في الخالة العنصرية

 )ج( الفلزات علي هيئة أيونات والالفلزات علي هيئة أيونات        

 )د( ال توجد اجابة صحيحة         
 

 اذا كان  جهد االختزال القياسي لكل االقطاب التالية هو   -21

Ag
+1

 /Ag = 0.8 v             Ni
+2

 /Ni = -0.23 V           Na
+1

 /Na
0
  = -2.711       

 فان جميع  العبارات التالية صحيحة عدا واحدة منها

Ag)أ( افضل عامل مؤكسد هو 
+1

                                 

 Na)ب( افضل عامل مختزل هو  

 ) جـ(  النيكل له القدرة على اكسدة الفضة  

 ةي) د(  النيكل يسبق الفضة فى السلسلة الكهروكيميائ

ك يككمككول مككن حمككض الكبريت2كميككة الكهربككاء اللزمككة عنككد اختككزال جميككع كاتيونككات الهيككدروجين الموجككودة فككي  -22

H2SO4  11111مقدرة بالفارداي تساوي 

 8-د                 4-ج                2-ب              1-أ
 

 مقدار النقص في كتلة األنود يساوي مقدار الزيادة في كتلة الكا ود ....................  -23

 طالء المعادن كهربيا ً  –الرصاص       د  –تنقية النحاب       ج  –خلية دانيال        ب  –أ 
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 PH الرصاصي .................... كثافة االلكترولي  و ................. قيمة الـعند شحن المركم  -24

 تقل / تقل –تقل / تزداد   د  –تزداد / تقل    ج  –تزداد / تزداد   ب  –أ 
 

 صدا الحديد هو عملية كهروكيميائية حيث ان تفاعل الخلية هو  -25

Feالي  Feاكسدة -ا
+3

OHوالماء يختزل الي  
-

  

Feالي Feاكسدة -ب
+2

OHوالماء يختزل الي  
-

 

Feالي  Feاكسدة -ج
+2

OHواالكسجين الذائب في الماء يختزل الي 
-

 

Feالي  Feاكسدة  -د
+2

 O2والماء يختزل الي  
 

 اي العبارات االتية تصف اتجاه حركة  كل من االلكترونات وايونات النيترات  -26

Cu
+2

 (aq)+Cd(s)    → Cu (S)+Cd
+2

(aq) 

 ايونات النيترات تتحرك الي نصف حلية الكادميوم وااللكترونات تتحرك الي قطب الكادميوم -أ

 ايونات النيترات تتحرك الي نصف حلية النحاب وااللكترونات تتحرك الي قطب الكادميوم  -ب

 ايونات النيترات تتحرك الي نصف حلية الكادميوم وااللكترونات تتحرك الي قطب النحاب-ج

 ات النيترات تتحرك الي نصف حلية النحاب وااللكترونات تتحركايون -د
 

عند اجراء تحليل كهربي لمحلول كلوريد الصوديوم يحتوي علي قطرات من دليل أزرق البرومو يمول ، فان لون  -27

 المحلول يتحول من اللون ................. الي اللون ................ في نهاية التجربة . 

 األصفر  /  األزرق  -األخضر   /  األزرق                                                                         ب  -ا

 األحمر / االرجواني -البرتقالي / األحمر                                                                       د -ج
 

28- . 
 ( في محلول الكتروليتي ؟ ( Q(  وكمية الكهربية  Mر عن العالقة بين كتلة الكا ود ) أي االشكال ايتية يعب

    

                  
 

 جميع ما يلى من تغيرات تحدث عند وضع قطعة من خارصين  فى محلول كبريتات النحاب عدا  -29

 يتغطى الخارصين بطبقة من النحاب        ب_ تنتج طاقة حرارية  –أ 

 يبه  لون المحلول  -د            يتولد تيار كهربى                    -جـ 

 
 

 
 

 

 

 
 

يجب تغيير أقطاب الجرافي  فى خلية التحليل الكهربى للبوكسي  من ان يخر. -1
 

 يفضل الغطاء االنودى على الغطاء الكا ودى . -2
 

  زوال لون محلول كبريتات النحاب األزرق عند وضع ساق من الخارصين فيه -3
 

 تختلف خاليا الوقود عن باقي الخاليا األولية . -4

 

 

 بينما قطب موجب في الخلية التحليلية. االنود هو القطب السالب فى الخاليا الجلفانية -5
 

  يقل التيار الناتج من المركم الرصاصى بعد فترة من عمله . -6

 

Q 

 

M 

 

 تعليال علميًا مناسبًاعلل لما يأتي  ثانيالسؤال ال

Q 

 

M 

 

Q 

 

M 

 

Q 

 

M 

 

     
 

    
 

    
 

 

 

 أ
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 قد يتغير جهد قطب الهيدروجين عن الصفر.   -7
 

  الكا ود.عند تنقية النحاب من الشوائب ال يحدث ترسيب لشوائب الخارصين والحديد عند  -8
 

 يتوقف تولد التيار الكهربى الصادر من الخلية الجلفانية عند رفع القنطرة الملحية. -9
 

 يستخدم عنصر الليثيوم فى تركيب بطارية أيون الليثيوم الجافه  -11

 يفضل استخدام بطارية الليثيوم فى السيارات الحديثه. 
 

 يفضل استخدام خاليا الوقود فى مركبات الفضاء.  -11
 

 خلية دانيال عند إضافة كبرتيد الصوديوم إلى محلول كبريتات النحاب ينخفض جهد الخلية بدرجة كبيرة.فى   -12
 

 .وجود أمالح فى الماء يسرع من عملية صدأ وتأكل المعادن  -13
 

  .توصل هياكل السفن بساق من الماغنسيوم  -14
 

بالتحليكل الكهربكى تسكاوي كميكة الكهربيكة  O2من غاز األكسجين  32gكمية الكهربية الالزمة إلنتاج   -15

 .من غاز  الهيدروجين   g 4الالزمة النتاج
 

 .يضاف مصهور الكريولي  و الفلورسبار إلى خام البوكسي  عند استخالص االلومنيوم كهربياً  -16
 

 .تعمل بطارية السيارة كخلية جلفانية وتعمل كخلية الكتروليتية   -17
 

 .الكا ود فى الخلية الجلفانيةتآكل االنود وزيادة كتلة  -18
 

 .تعتبر خلية الزئبق قلوية بينما بطارية الرصاص حامضية  -19
 

  معظم المعادن التى تحتوى على شوائب أسرع فى الصدأ من المعادن النقية. -21
 

 
 

 الخلية الجلفانية والخلية اإللكتروليتية .  -1
 

 

 الخاليا األولية والخاليا الثانوية.  -2
 

 

 معادلة التفاعل الكلي "  -اإللكترولي   -خلية الوقود وبطارية أيون الليثيوم " من حيث : نوع الخلية  -3
 

 معادلة التفاعل الكلي " -اإللكترولي   -خلية الزئبق وبطارية الرصاص " من حيث : نوع الخلية  -4
 

 مثال "  -العيب  -نودى " من حيث : الميزة الغطاء الكا ودي والغطاء األ -5
 

 emfو  Eo -8       التغريغ والشحن .   -7           .الموصالت اإلليكترونية والموصالت اإلليكتروليتية -6
 

 مادة المصعد  والمهبط عند تنقية النحاب  -9
 

 

 

 ترتيب تنازلى لجهود التأكسد القياسية للعناصر بالنسبة لجهد الهيدروجين القياسى . -1
 

 تفاعل يتم بانتقال الكترون أو أكثر من أحد المتفاعالت الى متفاعل اخر . -2
 

 تعبير مختصر يعبر عن تفاعلى األكسدة واالختزال الحاد ين عند كل من األنود والكا ود. -3
 

  الهيدروجين وأيوناته فى محلول موالرى من أيوناته .فرق الجهد بين  -4
 

 المواد التى توصل التيار الكهربى عن طريق حركة أيوناتها الحرة أو المماهة. -5
 

 

 قارن بين كل مما يأتي  ثالثالسؤال ال

 اكتب المصطلح العلمي الدال علي العبارات االتية الرابعالسؤال 
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 من الفضة.   g 1.118  كمية الكهرباء الالزمة لترسيب -6
 

 

 جسيمات مادية متحركة فى المصهور أو المحلول والغنية بااللكترونات . -7
 

 

 كتلة المادة التى لها القدرة على فقد أو اكتساب مول واحد من االلكترونات أ ناء التفاعل الكيميائي  -8
 

  عملية التحلل الكيميائى لاللكترولي  بفعل مرور التيار الكهربى به. -9
 

 

 
 

 الفاراداى -4الصدأ .        -3 القنطرة الملحية.           -2القطب المضحى.        -1

 قانون فاراداي الثاني  -6قانون فارداي األول       -5

 الصوره المتاكسده للعناصر -8القانون العام للتحليل الكهربى.                    -7

 
 

 

 باستخدام التحليل الكهربي. % 99.95طريقة تنقية فلز النحاب غير النقي للحصول علي نحاب نقاوته  -1

  استخالص األلومنيوم من خام البوكسي . -3              خطوات طالء إبريق بطبقة من الفضة. -2
 
 

 

 

 البولى سترين              -4     الهيدرومتر    -3الدينامو في السيارة                       -2القنطرة الملحية            -1

 الرصاص االسفنجي -7         الفلوسبار   -6           سداسي فلورو فوسفيد الليثيوم       -5  
 

 
 

 

 أدرب الشكل المقابل  م أجب عن االسئلة التالية :    -11

e                                          ]أ[ ما اسم الخلية الكهربية الموضحة بالشكل ؟         
-

  

      االختزال ( بالخلية  تلقائى او غير تلقائى                                                                                      –]ب[ ما نوع تفاعل ) األكسدة      

  { هو االعلى من حيث جهد األكسدة؟ ولماذا ؟ B{ أو }  A]ج[ اى القطبين }      

 هذه الخلية من الخاليا االولية أم الخاليا الثانوية ؟ ولماذا ؟ ]د[ هل تعتبر     
 

 هل تعبر المعادلة التالية عن تفاعل تلقائى ام غير تلقائى مع بيان السبب        -2

Zn + 2H
+
                 Zn

+2
 + H2 

 فول  ( 76,1 -علما بان جهد اختزال الخارصين )       
 

 الثاني   م اشرح كيفية تحقيق كال منهما عمليا .أذكر نص قانون فاراداي  -3
 

 اشرح ميكانيكية تآكل الحديد ، كيف يمكن حماية الحديد من الصدأ . -4
 

 ايهما افضل تثبي  قضبان السكك  الحديدية بمسامير من النحاب ام من الخارصين ؟ فسر اجابتك . -5
 

الكككا ود واالنككود لبطاريككة سككياره  وضككح باسككتخدام محلككول يوديككد البوتاسككيوم كيككف يمكككن التعككرف علككي -6

  مطموسة المعالم .
 

 .  1F=96500 Cاستنتج العالقة الرياضية       -7

 

 اشرح تجربة توضح كال من  سادسالسؤال ال

 

 اذكر استخداما واحدًا لكاًل من  سابعالسؤال ال

 

 أسئلة متنوعة ثامنالسؤال ال

 

 ما المقصود بكال مما يأتي  الخامسالسؤال 
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 اذكر وجه شبه ووجه اختالف واحد فى تركيب خلية الزئبق وخلية الوقود . -8
 

 يوضح الشكل المقابل تركيب خلية الوقود -9

 من بيانات.ضع أمام الحروف الموضحة بالشكل مايناسبها  -1

A  :-    ............................................. 

B  :-  ............................................. 

C   :-   ............................................. 

 إكتب معادلة التفاعل الكلى الحادث فى هذه الخلية -2

 ؟     120min لمدة 0.6Aالخلية إلنتاج تيار كهربى شدته  المستهلك فى هذهإحسب كتلة غاز الهيدروجين  -3

 

 اكتب معادلة تفريغ بطارية الرصاص الحامضية   م ارسم بطارية الرصاص الحامضية . -11
 

الخلية الجلفانية المبينة بالشكل تتكون من نصف خلية هيدروجين ونصف خلية ماغنسيوم  فكان  قراءة الفولتميتر   -11

 =2.36V في الظروف القياسية 

 اذكر الشروط الواجب توافرها في خلية الهيدروجين لكي تعمل بالمواصفات القياسية  -أ

 وما الدور الذي يقوم به xاكتب اسم الرمز الذي يشار اليه بالحرف  -ب 

 هل الماغنسيوم كا ود ام انود في هذه الخلية -ت

 احسب جهد االختزال القياسي للماغنسيوم -ث

 اكتب المعادلة للتفاعل الكلي للخلية -ج

 عند استبدال قطب الهيدروجين القياسي    e.m.fماذا تتوقع لقيمة  -ح

 قطب من النحاب -2قطب من الحديد        -1       
 

 اعطي  انصاف التفاعالت االتية  -12

 ايهما اقوي عامل مؤكسد -أ

 ايهما اقوي عامل مختزل -ب

Cuايون  Alهل من الممكن ان يختزل فلز  -ت
+2

 

 ما إسم العنصر او االيون الذي يختزل بالنحاب -ث

Alعند استخدام بطارية باستخدام انصاف التفاعالت التالية  -ج
+3

/Al II I2/I
-
ماهو جهد البطارية. مكع العلكم ان   

 . كل الظروف قياسية

 
                   -رتب األقطاب التالية ترتيباً تصاعدياً تبعاً لجهودها كعوامل مختزلة: -13

Zn -أ
+2

 / Zn               [ -0.762 volt ]                     

Mg / Mg -ب
+2

               [ 2.375 volt ]                   

volt ]    [                  2Cl 1.36-                -ت
-
 / Cl2 

volt- [                     K 2.924 [                   -ث
+
/ K 

Pt             -ج
+2

 / Pt                       [ 1.2 volt ]       

  م إكتب الرمز اإلصطالحى للخلية الجلفانية التى تتكون من قطبين مما سبق لتعطى أعلى قوة دافعة كهربية

 لها وإتجاه سريان التيار الكهربى.  Ecellمع ذكر قيمة 
 

 اشرح كيف تتم عملية إعادة شحن بطارية السيارة )مركم الرصاص( مع كتابة المعادلة -14
 

 

 
 

 

A B 

C 
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 ( الشكل التالى يوضح خلية جلفانية  15

القوة الدافعة الكهربية إذا تم إستبدال نصف خلية أوالً : ماذا يحدث لقيمة 

الخارصين بنصف خلية الماغنسيوم   فسر إجابتك )علماً بأن الخارصين 

 أعلى في جهد اإلختزال(.

 انياً : ماذا تتوقع لقيمة القوة الدافعة الكهربية إذا تم إستبدال نصف خلية 

 الخارصين بنصف خلية الحديد 

 رفع القنطرة الملحية من محلولى الخلية ؟ فسر إجابتك الثاً : ماذا يحدث عند 
 

                                                    -فى الشكل التالى  الث كؤوب زجاجية: -16

 

 
 من األكثر نشاطاً الى األقل نشاطاً. فسر إجابتك؟   Z,Y,X,Wرتب الفلزات السابقة     

 

 الشكل المقابل يوضح خلية استخالص االلمونيوم من خام البوكسي   -17

 اوال :. اذكر بديال للكريولي  المستخدم حاليا  في خلية استخالص

 االلومنيوم من البوكسي   

  انيا :. اكتب كال من تفاعل االكسدة واالختزال الحادث في الخلية 
 

 وضح بالمعادالت الكيميائية الموزونة  -18

 IIمن هيدروكسيد الحديد   IIIIكيف تحصل علي هيدروكسيد الحديد  -1

 تفاعل الكا ود في خلية الوقود -2

 تفاعل الشحن في بطارية ايون الليثيوم -3

 التفاعل الكلي لبطارية الزئبق  -4

 
 

 

                       
 

أكتب الرمز الإلصطالحي للخلية الجلفانية ايتية مبيناً العامل المؤكسد والعامل المختزل وقيمة القوة الدافعة  -1

2H +   الكهربية للخلية :     
+

(aq) H2(g) + Cu
2+

(aq)  Cu(s) 

  V 0.34-علماً بأن جهد تأكسد النحاب = 
 

فنذا كان  كتلة  دقائق   4فى محلول نيترات أحد الفلزات لفترة زمنية قدرها  أمبير 7أمر تيار كهربى شدته  -2

، احسب الكتلة المكافئة الجرامية لهذا  g 13.88وأصبح  بعد مرور التيار  g 12الكا ود قبل مرور التيار 

 العنصر.
 

 فى مصهور البوكسي  . min 9.56لمدة  5Aاحسب عدد موالت األلومنيوم الناتجة من إمرار تيار كهربى شدته  -3
 

أمرت كمية من الكهربية فى خليتين تحليليتين متصلتين على التوالى ، تحتوى الخلية األولى على محلول كلوريد  -4

، فنذا كان  الزيادة فى كتلة الكا ود فى الخلية   Iوتحتوى الخلية الثانية على محلول كلوريد النحاب   IIالنحاب 

 احسب :  g 0.073األولى 

 أ : الزيادة فى كتلة الكا ود بالخلية الثانية .

 ب : أكتب معادلة التفاعل الحادث عند كا ود الخليتين .   

 cl=35.5      [Cu= 63.5  ]]    [احسب حجم الغاز المتصاعد                                                        -ج

 مسائل تاسعالسؤال ال

Zn
2+ Cu

2+ 

Zn Cu 

 

 
 

V 

قنطرة 
 ملحية
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 احسب : AuCl3فى محلول  كولوم 10000عند إمرار كمية من الكهرباء مقدارها  -5

 أ : كتلة الذهب المترسبة .                                                 ب : حجم غاز الكلور المتصاعد .

 ] Au = 196. 98   ,  Cl = 35.5 ] 
 

Niالتفاعل التالى يحدث فى خلية جلفانية :   -6
2+

 + Fe  Fe
2+

 + Ni       -                        : أجب عن االسئلة التالية

 أ : أكتب الرمز االصطالحى للخلية .
 (. v ,  - 0.4 v 0.23 -) علما بأن جهد اإلختزال القياسى للحديد والنيكل على الترتيب هما :  emfب : إحسب 

 

   22.2gفي مصهور أحد مركبات القصدير وأدي ذلك إلي ترسيب hours 5لمدة  2Aأمر تيار كهربي شدته  -7

من القصدير ، ما عدد تأكسد فلز القصدير في هذا المركب ؟                                                                 

[ Sn = 118.69 ]  
 

        كم دقيقة تلزم لحدوث ما يلي: -8

        25Aمن تيار شدته  10500C)أ( إنتاج 

  10A    [Ag = 108]من الفضة من محلول نيترات الفضة بمرور تيار شدته  21.9g)ب( ترسيب     
 

Cuجرام من النحاب  12.8في الدائرة الكهربية الموضحة بالشكل ، لوحظ ترسب  -9
+2

  Bعلي القطب  

 بعد مرور فترة زمنية معينة.  Dعلي القطب Ceمن السيريوم  جرام  14وترسب 

 [ Cu = 63.5   ,   Ce = 140 ]أحسب عدد تأكسد السيريوم علما ً بأن 
 

في  F 0.5بنمرار كمية من الكهرباء مقدارها      100أجري  عملية طالء لشريحة من النحاب مساحتها  -11

 ) الطالء لوجه واحد فقط (  IIIمحلول مائي من كلوريد الذهب 

    /g 13.2وكثافته  196.98علًما بأن الكتلة الذرية للذهب 

 ) أ ( احسب حجم طبقة الذهب المترسبة .                                     

 )ب( احسب سمك طبقة الذهب المترسبة .                

 )جـ( اكتب تفاعل الكا ود
 

 المنجنيز فى التالىعدد الفاراداى الالزم الختزال مول واحد من  -11

MnO4
-
                    MnO2 

 

 

 هل تعبر المعادلة التالية عن تفاعل تلقائى ام غير تلقائى مع بيان السبب        -12

Zn + 2H
+
                 Zn

+2
 + H2 

  فول  ( 76,1 -) علما بان جهد اختزال الخارصين       
 

13- 

 الشكل التالي يمثل خلية تحليلية : 

 

 (  في الخلية ؟2(   و )1أوالً : ما التغير ات التي تحدث علي كتلة كل من القطبين    )

 فاراداي . 3 انيًا : احسب عدد موالت النحاب المترسبة نتيجة مرور كمية من الكهرباء في الخلية مقدارها 

  D , C , B , Aاربعة عناصر أحادية التكافؤ  -14

 جهود اختزالها بالجدول التالي : 

A B C D 

- 0.4 Volt 0.8 Volt - 0.76 Volt - 2.9 Volt 

 احسب قيمة أكبر قوه دافعة كهربية يمكن الحصول عليها من خلية اقطابها عنصرين من هذه العناصر  -أوالً :

 اكتب الرمز االصطالحي لهذه الخلية  - انياً :
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 ………كل المركبات األتية حلقية ما عدا  .1

 C2H4]د[     C4H8]جـ[   C6H6]ب[  C6H12]أ[ 

 ……… عدا  CO2كٍل مما يلي يحدث فوران مع محلول كربونات الصوديوم ويتصاعد غاز  .2

 حمض األسيتيك]د[    حمض السلسليك]جـ[   حمض الكربوليك]ب[  االسبرين]أ[ 

 الي محلول كٍل مما يلي عدا  IIIيتلون المحلول باللون البنفسجي عند اضافة محلول كلوريد الحديد  .3

 زيت المروخ]د[    حمض السلسليك ]جـ الكربوليكحمض ]ب[  االسبرين]أ[ 

 ……… جزيئات المركبات التالية كٍل منها يحتوي علي مجموعة الهيدروكسيل  عدا   .4

 حمض بالمتيك]د[    حمض السلسليك]جـ[   حمض الستريك]ب[  حمض الكتيك]أ[ 

 نواتج لتفاعالت بلمرة بالتكاثف .……………… يعتبر كل من  .5

 التفلون و الداكرون]جـ[   الالكتيك والستريك   ]أ[ 

 أسيتات اإليثيل و بروبانوات الميثيل]د[   الداكرون و الباكليت  ]ب[ 

 ………                            مجموعات ميثيلين عدا جزئ  3تحتوي جزيئات المركبات التالية علي  .6

 بروبان حلقي]د[   بيوتان ميثيل سيكلو]جـ[   بنتان]ب[  إيثيل سيكلو بيوتان]أ[ 

 ………هي صيغة مركب  C8H10الصيغة الجزيئية  .7

 إيثيل بنزين]د[   الطولوين]جـ[   ثنائي الفينيل]ب[  النفثالين]أ[ 

 مول من غاز الهيدروجين.……… يلزم لتشبعه  C6H4المول من هيدروكربون مفتوح السلسلة صيغته  .8

 4]د[     5]جـ[    6]ب[  01]أ[ 

 ………زوج من أزواج المركبات األتية أيزوميران ماعدا يعتبر كل  .9

 األسيتون و البروبانال]جـ[   االيثانول واثير ثنائي اإليثيل]أ[ 

 حمض األسيتيك و فورمات الميثيل]د[   كحول الفاينيل و األسيتالدهيد]ب[ 

 ………  تفاعل اإليثين مع فوق أكسيد الهيدروجين لتكوين اإليثيلين جليكول يعرف بتفاعل .11

 ستبدال]د[  ا اختزال]جـ[   أكسدة]ب[  باير]أ[ 

 ………  االسم الكيميائي ألقبح مركب في تاريخ الكيمياء .11

 ثنائي كلورو ثنائي فينيل ثالثي كلورو ميثان]جـ[   ثنائي كلورو ثنائي فينيل ثالثي كلورو إيثان]أ[ 

 كلورو ثالثي فينيل ثنائي كلورو إيثانثالثي ]د[   ثالثي كلورو ثالثي فينيل ثنائي كلورو ميثان]ب[ 

 ……… الهيدروكربون األروماتي الذى يمكن الحصول على مادة متفجرة من نيترته هو  .12

 الجليسرول]د[   الفينول]جـ[   الطولوين ]ب[  البنزين ]أ[ 

 ………   الصيغة الجزيئية لسداسي ميثيل بنزين هي .13

 C12H30]د[     C12H18]جـ[     C42H48]ب[  C12H24]أ[ 

 اذا كانت طاقة الروابط التالية كما يلي :  .14

( C – O ) 256  K cal / mol  ( N – N ) 225  K cal / mol 

 ………  K cal / mol    =  في مركبات عديد النيترو  العضوية   ( N – O )فإن طاقة الرابطة 

 300]د[   240]جـ[   150]ب[  600]أ[ 

 …  المحمضة بحمض الكبريتيك عند تفاعله مع كل مما يلي عدايزول لون برمنجانات البوتاسيوم  .15

 المركب الناتج من الهيدرة الحفزية للبروبين     ]جـ[   محلول نيتريت الصوديوم      ]أ[ 

 المركب الناتج من الهيدرة الحفزية لميثيل بروبين     ]د[  المركب الناتج من الهيدرة الحفزية لإليثاين     ]ب[ 

 ……… تفاعل الفينول مع الفورمالدهيد في وجود وسط حمضي أو قاعدي يعتبر تفاعل   .16

 إضافة]د[   نزع]جـ[   تكاثف]ب[  استبدال]أ[ 

 ……… أقل الغازات التالية تطايراً هو   .17

  البيوتان]د[   البروبان]جـ[   اإليثان]ب[  الميثان]أ[ 

 

 اختر االجابة الصحيحة مما يأتي السؤال األول



 

 

 2018                                      مراجعة ليلة االمتحان

 اتحدنا فأبدعنا إعداد نخبة من معلمي الكيمياء في مصر  41

 ℃ 400من غاز الكلور  عند درجة  mol 3 و   من غاز الميثان  mol 1عند تسخين خليط يحتوي علي  .18

 ……… يتكون 

 رابع كلوريد الكربون]د[   كلوروفورم]جـ[   كلوريد ميثيلين  ]ب[  كلورو ميثان  ]أ[ 

اإلستر الوحيد ) في ضوء دراستك (  الذي يتحلل مائياً في وسط حمضي وينتج حمضين بدال من حمض  .19

 ……… وكحول هو   

 زيت المروخ]د[   أسيتات إيثيل]جـ[   األسبرين ]ب[  بنزوات اإليثيل]أ[ 

 ……… ويشتمل علي مجموعة بروبيل كتفرع ينتمي إلي سلسلة  C6H12مركب صيغته الجزيئية  .21

 ]د[  ]ب[ و ]جـ[ معاً  األلكانات الحلقية]جـ[   األوليفينات]ب[  البارافينات]أ[ 

 ………  في وجود الحديد كعامل حفاز ناتج تفاعل النيترو  بنزين مع الكلور .21

 ارثو نيترو  كلورو بنزين]جـ[   ارثو كلورو نيترو  بنزين]أ[ 

 ميتا كلورو نيترو  بنزين]د[   بارا كلورو نيترو  بنزين]ب[ 

 عدد افوجادرو ×……… من النفثالين =  mol 1عدد جزيئات غاز الهيدروجين   الالزم لتشبع   .22

 7]د[   6]جـ[   5]ب[  3]أ[ 

 ……… أحد التفاعالت التالية نحصل منه على مركب يحتوى على رابطة ايونية  .23

 االيثانول وفلز الصوديوم      ]جـ[   االيثانول وحمض الهيدروكلوريك    ]أ[ 

 االيثانول وكربونات الصوديوم]د[   االيثانول وهيدروكسيد صوديوم]ب[ 

A =  ( C – C )إذا كان طول الرابطة  .24
O
A =  ( C = C )،  و طول الرابطة   0554 

O
فإن طول   0534 

Aالرابطة بين ذرتي الكربون في حلقة البنزين =  
O

   ……… 

 1572]د[   056]جـ[   051]ب[  054]أ[ 

 ……… الترتيب الصحيح للمركبات حسب درجة الغليان هو  .25

 جليسرول     إيثيلين جليكول         حمض اسيتيك        االيثانول   ]أ[ 

 جليسرول      حمض اسيتيك        إيثيلين جليكول        االيثانول   ]ب[ 

 جليسرول     االيثانول       إيثيلين جليكول         حمض اسيتيك   ]جـ[  

  حمض اسيتيك        االيثانول       إيثيلين جليكول         جليسرول    ]د[  
 …    pOHحمض األسيتيك ( حسب   –أسيتات االمونيوم  –فينول  –ترتيب ) فينوكسيد الصوديوم .26

 فينول            حمض اسيتيك      فينوكسيد الصوديوم         أسيتات االمونيوم    ]أ[  

 حمض األسيتيك     فينول        أسيتات االمونيوم       فينوكسيد الصوديوم  ]ب[ 

 فينوكسيد الصوديوم        أسيتات االمونيوم         فينول          حمض اسيتيك   ]جـ[  

 فينول     حمض األسيتيك        أسيتات االمونيوم        فينوكسيد الصوديوم  ]د[  

 
 
 
 .األميدات واألمينات  -2                       البلمرة باإلضافة و البلمرة بالتكاثف . -1

 تفاعل األسترة و التعادل . -4                        .العضوية و الغير عضويةالمركبات  -2

 الناتج النهائي الهيدرة اإليثيلين و األسيتيلين  -5                         الهيدروكربونات و الكربوهيدرات . -3

 ة والتسمية بنظام األيوباك                        التسمية الشائع -7                 .التحلل المائي القاعدي و التحلل النشادري  -6

 المركبات األليفاتية والمركبات األروماتية . -8

 .هلجنة الطولوين و هلجنة حمض البنزويك باإلستبدال  -9

 التحلل الحراري والتحلل المائي لكبريتات اإليثيل الهيدروجينية . -11

 .ضية والذوبان في الماءقارن بين األحماض األروماتية و األليفاتية من حيث الحم -11

 قارن بالمعادالت الرمزية بين : اإليثانول والفينول من حيث التفاعل مع كل من : -12

 .) الصوديوم  ـ  هاليد هيدروجين ـ    هيدروكسيد الصوديوم  ـ  حمض األستيك  (

 أكسدة كل من :  الكحوالت األولية و الكحوالت الثانوية و الكحوالت الثالثية . -13

 قارن بين  لثانيالسؤال ا
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 ـ بيوتين . 2ـ ميثيل  ـ  2من : اإليثين و البروبين و  ـ إماهة كل  -14

 االسم الكيميائي (.  -المنظف الصناعي والصابون  من حيث : ) التركيب البنائي    -15

 القاعدية( -حمض األسيتيك وحمض األكساليك من حيث)الصيغة  -16

 مستخدما البروبان كمثال. ط (النشا  -األلكانات الحلقية و األلكانات الخطية من حيث : ) القانون الجزيئي -17

 .درجة الغليان( -حمض البروبيونيك و أسيتات الميثيل من حيث)الصيغة  -18

 األهمية(. -الصيغة البنائية  -حمض الستريك و حمض الالكتيك  : من حيث )المصدر  -19

 
 
 
 في تفاعل األسترة عن دوره في هيدرة األلكين .يختلف دور حمض الكبريتيك المركز  -1

 درجة غليان االحماض العضوية اعلي من الكحوالت المقابلة .  -2

 تسمية جزيئات الزيت أو الدهن بثالثي الجلسريد . -3

 يسلك حمض السلسليك في التفاعالت مسلك سلوك االحماض و الفينوالت  -4

 يتم  إمرار غاز األسيتلين قبل جمعه على محلول كبريتات نحاس في حمض كبريتيك  -5

 مركبات عديد النيترو  العضوية شديدة اإلنفجار . -6

 إضافة المنظف الصناعي الي الماء تزيد من قدرته علي تندية النسيج  -7

 ينصح االطباء بتفتيت حبة االسبرين او اخذها مذابة في الماء  -8

والبيوتاان الحلقاي مان المركباات النشاطة جاداً  بينماا البنتاان و الهكساان الحلقاي مان البروبان الحلقي  -9

 المركبات المستقرة .

يسااتخدم اإليثيلااين جليكااول كماااده مانعااة لتجمااد المياااه فااي مبااردات الساايارات فااي المناااط  الباااردة  -11

 ويستخدم في سوائل الفرامل الهيدروليكية 

 برومو بروبان - 1برومو بروبان وال يتكون   - 2وبين يتكون عند تفاعل بروميد الهدروجين مع البر -11

 يضاف حمض الستريك الي الفاكهة المجمدة  -12

 سقوط نظرية القوي الحيوية لـ برزيليوس  -13

 ال يفضل تحضير األلدهيد بأكسدة الكحوالت األولية . -14

 لسليك .في التمييز بين بين الفينول وحمض السIII  ( ( FeCl3 عدم استخدام كلوريد الحديد -15

 درجة غليان اإلسترات تقل عن االحماض و الكحوالت المقابلة .  -16

 المركبات األولي من الكحوالت تمتزج بالماء ودرجة غليانها مرتفعة -17

 عدم استخدام حمض الكبريتيك في تفاعل األسترة بين حمض البنزويك وااليثانول -18

 يسمي حمض الجاليسين بحمض ألفا امينو اسيتك -19

 دي القاعدية بينما الفيثاليك ثنائي القاعديةحمض األسيتيك احا -21

 يستخدم كل من النيترو  جليسرين و األسبرين  في عالج األزمات القلبية . -21

 عند تفاعل النيترو  بنزين مع الكلور ال يتكون ارثو نيترو  كلورو بنزين  -22

 وريد (ترتب هاليدات األلكيل حسب سهولة تحللها مائيا كالتالي  : ) يوديد > بروميد > كل -23

 
 
 
 الجير الحى في تحضير الميثان .  -1

 هيدروكسيد الصوديوم في تحضير اإليثين  -2

 محلول كبريتات النحاس المحمضة بحمض الكبريتيك في تحضير اإليثاين  -3

 ثالثي كلورو ايثان . – 1,1,1 -5.                                   األكاسيد الفوقية في بلمرة اإليثين -4

 مسحوق الخارصين الساخن عند تفاعله مع بخار الفينول . -6

 المركب الناتج من هلجنة البنزين باإلضافة .  -7

 

 علل لما يأتي تعليال علميا مناسبا ًَ لثالثالسؤال ا

 اذكر دور كال من  لرابعالسؤال ا
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 مادة مطهرة لعالج الحروق من مركب هالوجيني أروماتي                                              *       

 أبسط هيدروكربون أروماتي من أبسط هيدروكربون أليفاتي  ) البنزين من الميثان (                                     .3

 البنزين من كلورو بنزين   .5                  (ثنائي برومو ايثان من اإليثاين  - 1، 2 )      .4

 كحول ثالثي من الهيدرة الحفزية أللكين مناسب .  .7                                            الميثان من اإليثين   .6

 البنزاميد من حمض البنزويك   .9                                   األسيتالدهيد من  اإليثاين .8

 ثالثي نيترو طولوين  من البنزين  .11                          اإليثانول من حمض اإليثانويك   .11

 زيت المروخ من حمض السلسليك    .13                        اإليثاين من إيثانوات الصوديوم   .12

 مبيد حشري من األسيتلين   .15                       إيثوكسيد الصوديوم من اإليثين   .14

 ميتا كلورو نيترو بنزين من الهكسان العادي    .16

 روكربون أروماتي ) الفينول من البنزين( حمض الكربوليك من أبسط هيد .17

 اإليثانال من أقل هيدروكربون أليفاتي مشبع ) إيثانال من الميثان (      .18

 استر بنزوات اإليثيل من الطولوين   .21                    ميتا كلورو نيترو بنزين  من البنزين  .19

 إيثيلين جليكول من الميثان   .22                         مبيد حشري من الغاز الطبيعي   .21

 أرثو وبارا كلورو طولوين من البنزين  .24                         االسبرين من حمض السلسليك   .23

 (   ( COOHمن مركب يحتوى على المجموعة ( C = Cمركب يحتوى على المجموعة )    .25

 (       ( COOH( من مركب يحتوى على المجموعة  - O -مركب يحتوى على المجموعة )  .26

 الميثان من حمض اإليثانويك   .28                          اثير ثنائي اإليثيل من الجلوكوز  .27

 الكربون المجزأ من أسيتات الصوديوم  .29

 مركب يستخدم في تخفيف اآلالم الروماتيزمية من كلوريد الميثيل  .31

 (  -CHOH( من مركب يحتوى على المجموعة )  C = Oمركب يحتوى على المجموعة )   .31

 ثنائي برومو ايثان من اإليثاين  - 1,1    .33                     حمض بنزين سلفونيك من اإليثاين  .32

 الهكسان الحلقى من الفينول   .35                                    ثالثي نيترو جلسرين   .34

 وضح بالمعادالت الكيميائية كيف تحصل علي  حادي عشرلالسؤال ا



 

 

 2018                                      مراجعة ليلة االمتحان

 اتحدنا فأبدعنا إعداد نخبة من معلمي الكيمياء في مصر  45

 استر ثالثي الجلسريد   .37                                          اإليثان من الميثان   .36

 مركب عضوي من محلول مائي لمركبين غير عضويين   .38

 كحول ثنائي الهيدروكسيل من كحول أحادي الهيدروكسيل  .39

 بروبانون من بروبين   .41                       إيثانوات صوديوم من السكروز   .41

 الطولوين من اإليثاين   .43                        الميثانول من هاليد ألكيل مناسب .42

 نسيج الداكرون من اإليثيلين   .45                                    اإليثانول من الموالس  .44

 إيثاين من كربيد الكالسيوم   .47                من اإليثانولثنائي برومو إيثان  - 2,1  .46

 حمض بكريك من الفينول  .49                 بروبانول من هاليد ألكيل مناسب  -2  .48

 كحول ثانوي من الكين مناسب .51                       حمض األوكساليك من االيثانول  .51

 كحول ثالثي من ألكين مناسب .52

 

 
 

 ومختلفان في المجموعة الوظيفية، O [CnH2n+2]مركبان عضويان لهما الصيغة  .1

                                  إلى أي نوع ينتمي كل منهما أذكر مثال لكل منهما 

   بين بالمعادلة كيف تحصل من أحدهما على مركب له نفس المجموعة الوظيفيه لالخر 
 

 أكتب الصيغة الكيميائية لمثال لكل منها موضحا   C3H6مركبات عضوية لها الصيغة  .2

 .أكتب الصيغة البنائية لثالثة مركبات لها هذه الصيغة 

 . ما تأثير محلول برمنجانات البوتاسيوم على كل منها مع كتابة شروط التفاعل 
 

 تدل على مركبين عضويين : C2H4O2الصيغة  .3

 أكتب الصيغة البنائية لهما         . وضح أثر محلول هيدروكسيد الصوديوم على كل منهما بالمعادالت 

  اسم االيوباك لكل منهما 

  ايهما اعلي في درجة الغليان مع التفسير 
 

إلى المركبات اآلتية و أي منها تنطب  علية قاعدة  HBrاكتب المعادالت الدالة على إضافة بروميد الهيدروجين  .4

 بيوتين    -2-ميثيل  -  2 كلوريد الفاينيل               بيوتين  -1 ماركونيكوف ؟  مع التعليل 
 

 أكتب الثالث وحدات المتكررة األولى لتكوين البوليمر) ترايمر (  من المونيمرات اآلتية :  .5

     . اإليثين  . كلوريد الفاينيل  2-  بيوتين .      -2-ميثيل  2,1 -  ثنائي كلورو إيثين 
 

 بطريقة التعادل  :اكتب أسماء المركبات التالية . ثم وضح بالمعادالت الرمزية كيفية تحضير كل منهم  .6

CH3CH2COONa                           C6H5COONa                  (HCOO)2Ca 
             (COO)2Fe واكتب معادالت تسخين الملح في الهواء وبمعزل عن الهواء 

 

 أكتب الصيغة البنائية للحمض الناتج من أكسدة المركبات التالية ثم اذكر اسم كل منها تبعا لنظام األيوباك   .7

            الفورمالدهيد              األسيتالدهيد البيوتانول 
 

 % 20جم و النسبة المئوية للهيدروجين   30مركب هيدروكربوني كتلته الجزيئية  .8

  . اذكر الصيغة الجزيئية لهذا المركب                    . اشت  منها كحول أولى 
 

 جم/ مول  54كتلته الجزيئية  ألكاين .9

 . استنتج الصيغة الجزيئية له                            . اكتب الصيغة البنائية المتحملة له 
 

 ب نظام األيوباك :اكتب الصيغ المحتملة للمركبات األتية  وتسمية حس .11

  86هيدروكربون أليفاتي مشبع مفتوح السلسلة كتلته الجزيئية 
 

 ذرة ( 14)هيدروكربون أليفاتي مشبع غير حلقى عدد ذراته  .11

 ما عدد موالت ذرات الكربون والهيدروجين الموجود به ؟ 

 اسئلة متنوعة ثاني عشرلالسؤال ا
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  ما الصيغ البنائية المحتملة له مع تسمية كل منها ؟   
 

 جم كربون 48جم ويحتوى المول منه على  58الجزيئية  هيدروكربون كتلته .12

                   اكتب الصيغة الجزيئية و البنائية لكل منها اذكر اسم كل منها لنظام األيوباك 
 

 جم/ مول 61كحول أولى كتلته الجزيئية  .13

           . اكتب الصيغة الجزيئية و البنائية لهذا الكحول اذكر اسم كل منها لنظام األيوباك  

 ما ناتج أكسدة هذا الكحول األولى بواسطة محلول برمنجنات البوتاسيوم المحمضة بحمض الكبريتيك المركز؟ 

 كيف تحصل على كحول ثانوي من الكحول األولى 
 

من الميثان مع وفرة من غاز الكلور في  mol 1ما عدد موالت غاز كلوريد الهيدروجين الناتجة من تفاعل  .14

UV 
 

 يتبع قسم الكحوالت C4H10O مركب صيغته الجزيئية  .15

  ًاكتب متشكالت جزيئية لهذا المركب بحيث يكون األول كحوال أوليا و الثاني ثانويا والثالث ثالثيا 

  اكتب معادالت الحصول على هذه الكحوالت الثالثة من هاليدات األلكيل 

 C4H10Brالمناسبة 

  قارن بين نواتج أكسدة الكحوالت الثالثة 
 

 المركبان التاليان من العقاقير  : .16

   ما االسم العلمي و التجاري لكل منهما  ما المجموعات الفعالة في كل مركب 

  ما اسم الحمض األروماتي المستخدم في تحضيرهما 

 أي المركبين يحدث فوراناً عند تفاعله مع محلول بيكربونات الصوديوم ؟ مع التعليل ؟ 

  أي المركبين يعطى لونا بنفسجيا مع كلوريدIII مع التفسير 
 

 قام بعض الطالب  بإجراء تجربة لتسخين االيثانول مع حمض الكبريتيك المركز  .17

 وحصلوا على ثالثة نواتج مختلفة 

             فسر سبب اختالف هذه النواتج اكتب الصيغة لهذه النواتج 

 أيهما يستجيب لتفاعل البلمرة باإلضافة ؟ مع ذكر السبب 

 يتيك بحمض الهيدروكلوريكماذا يحدث عند استبدال حمض الكبر 
 

 تعتبر الفانيليا من المركبات العضوية  حدد  يلي : .18

  . أسماء المجموعات الفعالة الموجودة في الفانيليا 

 . أي منهم مسئول عن الحمضية                . أي منهم قابل لألكسدة 
 

 

 

 

 من االيثانول   Yالمخطط التالي يوضح طريقة للحصول على الملح  .19

 
  اذكر اسماء المركباتX  ،Y      ما هو الترتيب المتوقع لقيمPH  للمحاليل اإليثانول و YوX  

   اذكر اسم التفاعالتA  وB     

 اذكر اسم مادة كيميائية أخرى يمكن أن تستخدم كشرط للتفاعل A وما هو التغير الحادث في اللون ؟ 
 

 اجراء التجارب مع تفسير اجابتك ؟اذكر اللون الناتج عند  .21

  . تسخين حمض الكروميك الساخن مع اإليثانول في حمام مائي 

  البنزين ( -اإليثان   -اإليثين  -اضافة قطرات من ماء البروم إلى كالً من ) اإليثاين 

  لصوديومفينوكسيد ( ا -إيثوكسيد   -أسيتات  -إضافة قطرات من فينولفثالين إلى محلول ) بنزوات 

 محلول برمنجانات البوتاسيوم المحمضة إلى كحول بيوتيلي ثالثي 

  محلول كلوريد الحديدIII    حمض السلسليك   -زيت المروخ   -إلى محلول الفينول 

A 

 
B 
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 استنتج  الصيغة الجزيئية لـ : .21

  60الكحول األولى الذى كتلته المولية g/mol   بمعلومية ان الكتلة المولية ألول فرد في هذه السلسلة المتجانسة

32 g/mol  14و الكتلة المولية لمجموعة المثيلين g/mol 

  72األلدهيد األليفاتي  الذى كتلته المولية g/mol بمعلومية ان الكتلة المولية ألول فرد في هذه السلسلة. 

 g/mol 14مجموعة المثيلين و الكتلة المولية ل g/mol 30المتجانسة   
 

 ادرس المركبات االتية ثم اجب  .22

 
  كيف تميز بين المركبين A  وB               أيا المركبين A  وB له خواص حامضية أعلى ؟ السبب 

  أيهما اعلى في درجة الغليان المركب B  أم المركب C ؟ السبب 

  فسر عدم نشاط المركب C  كيميائيا 
 

( و يتفاعل مع Bيتفاعل مع الصوديوم منتجا هيدروجين و المركب  ) C3H8Oصيغته   (Aعضوي )مركب  .23

 (Cثاني كرومات البوتاسيوم المحمضة ليعطي المركب  )

 اكتب الصيغ للمركبات مع ذكر االسم األيوباك 

  ماذا يحدث عند إضافة كربونات الصوديوم للمركبC 
 

 قم بتسمية المركب وفقا لأليوباك  .24

 
  اكتب معادلة توضح تفاعله معHBr ؟ هل يستجيب لقاعدة ماركونيكوف 

 ما نوع البلمرة التي يستجيب لها هذا المركب ؟ مع بيان السبب 

                            اكتب معادلة : أكسدته  اكتب معادلة : هلجنة للمركب في وجودCCl4 
 

 اكتب الصيغة البنائية للمركب التالي :  .25

 
  كم عدد موالت الهيدروجين لالزمة لتحويله لحمض كربوكسيلي مشبع 

  4ماذا يحدث لماء البروم اذا اضيف مول من هذا المركب الى mol  من البروم الذائب فيCCl4 

  : كيف تحصل على                  . كحول مشبع . هيدروكربون مشبع 
 

 ادرس المركب التالي ثم اجب  : .26

  اسم األيوباك 

  معادالت ناتج اضافة محلولNaOH  للمركب ثم اضافة محلول 

 برمنجانات البوتاسيوم المحمضة ؟ 

 اذكر اسم المجموعات الفعالة في الناتج 

 

 ادرس المركب التالي ثم اجب  : .27

 ( أيا مجموعتي الهيدروكسيلa   ،  b المسئولة عن الحامضية  ) 

    1صف ماذا يحدث عند اضافة- NaOH       2-HCl  في وجود كلوريد الخارصين 

 هل يزيل لون محلول برمنجانات البوتاسيوم المحمضة ؟ فسر 
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 ، اجب عما يلى :  Bمع حمض   Aيتكون استر ميثانوات البروبيل  من تفاعل كحول  .28

 . اكتب الصيغة وكذلك المعادلة المعبرة عن التفاعل 

  ما االسم السائع للحمضB . ؟ واالسم األيوباك              صيغة األيزومر لكحولA   ناتج أكسدته االسيتون 

 ماذا يحدث لون الميثيل البرتقالي بعد فترة من تكوين االستر 
 

 يوجد حمض الستريك في الليمون والموالح ويستخدم في صناعة األغذية :  .29

  ما سبب استخدام هذا الحمض في حفظ األغذية ؟ 

                            ما قاعدية هذا الحمض ؟  ما نوع مجموعة الهيدروكسيل الموجودة به ؟ 
 

 الجليسرول مركب عضوي هام ؟ .31

  إلى مجموعة من المركبات ينتمى الجلسرول 

  به ؟ ما ناتج أكسدة هذه المجموعات ما نوع مجموعات الكاربينول  الهيدروكسيل الموجودة 
 

 وضح مع كتابة المعادلة تفسير عملية بلمرة اإليثين باإلضافة . .31
 

 وضح مع كتابة المعادلة تحضير المنظفات الصناعية من األسيتلين  مع ذكر كيفية عملها . .32
 

 وضح االهمية االقتصادية للميثان  . .33
 

 مصدر االكسجين الناتج في عملية االستر الحمض وليس كحول  .وضح مع كتابة المعادلة كيف امكن اثبات ان  .34
 

 .الزيوت ودهون  (  -كعقاقير    -اإلسترات كالبوليمرات   -األحماض   -االهمية االقتصادية لـ : ) الفينوالت  .35
 

 حمض األستيك صناعيا    -وضح طرق تحضير االيثانول  .36
 

 

 
 

 حدد من الجدول الذى أمامك  :( 1
 

 حمض البكريك بروبانول -1 بروبانول -2

 كاتيكول بروبانول -2 -ميثيل  -2 بروبانول -1ميثيل -2

 الكحوالت األولية                                الكحوالت الثانوية 
  من الفينوالت                                       ناتج نيترة الفينول 
 مشتق ثنائي للبنزين                            مشتق رباعي للبنزين 

             يتنج عن أكسدته كيتون          كحول ينتج عن أكسدته الدهيد 
 

 حدد من الجدول الذى أمامك  :( 2

 حمض أكساليك حمض فورميك حمض اسيتيك

 أسيتات اإليثيل الميثيلأسيتات  فورمات اإليثيل
 

 األحماض أحادية الكربوكسيل                             .   األحماض ثنائية القاعدية. 

 اإلسترات العضوية                                       .  إسترات حمض اإليثانويك. 

 مركبان ينتج عن التحلل النشادري لهما األسيتاميد. 

 المركبات التي تحدث فورانا عند تفاعلها مع بيكربونات الصوديوم. 

 المركب الذى يسمى تبعا لنظام األيوباك ميثانوات االيثيل. 
 

 حدد من الجدول الذى أمامك  :( 3

 حمض أكساليك حمض فورميك حمض اسيتيك

 أسيتات اإليثيل أسيتات الميثيل فورمات اإليثيل

             األحماض أحادية الكربوكسيل                         األحماض ثنائية القاعدية 

      اإلسترات العضوية                                          إسترات حمض اإليثانويك 

 حدد من الجدول لحادي عشرالسؤال ا
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  مركبان ينتج عن التحلل النشادري لهما األسيتاميد 
  المركبات التي تحدث فورانا عند تفاعلها مع بيكربونات الصوديوم 

 المركب الذى يسمى تبعا لنظام األيوباك ميثانوات اال يثيل 

 حدد من الجدول الذى أمامك  ، مركب :( 4

 اثير ثنائي اإليثيل بروبانول -2 -ميثيل  -2 اثير ثنائي الميثيل

 اإليثانويكحمض  بيروجالول اإليثيلين جليكول

  كحول يصعب اكسدة بالعوامل المؤكسدة العادية 
  يعتبر من الفينوالت 

    يعتبر من اإليثيرات 
  يدخل في صناعة الياف الداكرون 
   بروبين  -1ميثيل  -2يمكن الحصول عليه عند من هيدرة 
 حدد من الجدول الذى أمامك  : (5

 إيثاين إيثيلين ميثان

 بروبين هكسان ايثان

  األلكاينات  -الكينات المتماثلة و الغير متماثلة  -الكانات 

         في تحضير مركب يدخل في صناعة الياف الداكرون 

  في تحضير البنزين العطري مع ذكر اسم الطريقة 

     . في تحضير مركب استخدم قديما كمادة مخدرة 

  ) في تحضير الدهيد ) إيثانال 

 الجدول الذى أمامك  :حدد من  (6

C6H5COOCH3 (COO)2Ca CH3COOC6H5 

 األسبرين فيتامين ج الداكرون

 اإلسترات 

 احماض كربوكسيلية 

 االستر الناتج من تفاعل حمض البنزويك مع الميثانول 

 حدد من الجدول الذى أمامك  : (7

 حمض ايثانويك أسيتات الصوديوم أسيتات الميثيل

 فورمات إيثيل أسيتات البوتاسيوم فورمات الميثيل

 . اإلسترات 
 . أمالح األحماض كربوكسيلية 
 . المركبات مسماه بنظام األيوباك 
 . المركبات التي تستخدم حمض اإليثانويك في تحضيرها 
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[أ] -2 [ج] -3 [ج] -4 ]أ[ -1   

[ج]   -7 [ج]  -8 ]أ[  -6   [ج]  -5 

[أ] -12 [ج] -11  [ج] -11   [د]  -9 

[ب] -16 [ج] -15  [د] -14  [ج] -13   

[ب] -17     
 

 
 
 

1-  
 
 
 
 
 

 

فبببك  اببب بط   كبببب  بببببط  4s, 3dبسبببب تسببب إدكت تنا    ببب    - -2

كنجزبئ   كنم ف علة  ذ ك  س ح كنفلبز ممب  بب دل كنبك   اببز  بذ  

كنم ف عال  علك س ح كنح فز  تنك تضبا   كن كب بة فبك كنجزبئب   

  عل .كنم ف علة مم  بقلل مط   قة كن  شب   بس عد فك س عة كن ف

كنك  lllالط كنهبد  جبط كن   ج ع مل مإ زل بإ زل كمالح كنحدبد  -3

 . llكمالح كنحدبد 

Fe(S) + 2HCl(aq)                   FeCl2(aq) + H2(g) 

ن ا ط  بقة  قبقة غب  مس مبة مط كالاسبد علك س ح كنفلز  حمبه  -4

 مط كس م ك  كن ف عل .

علب  إب  ج  (  بدل8حبث أط ع ص  كنحدبد البا ب  ح نبة  ساسبد   -5

 جمبع كإلنا      .

 .  ن ج د ش بهبب ا  ص   كألفقبةكاب م  ن ش بهةبب  نا  ص كن أسبة -6

نلا  صبب  كنثالثببة  (d)  ا ببب  ع  صبب  ك  ق نبببة ألط كنمسبب    كنف عبب  -7

مم لببب ب إلنا    بب   فبب  كنح نببة كنذ بببة    ناببط ع ببدم   ابب ط ح نببة 

 )غب  مم لب   ( d )(  با ط كنمس    كنف ع 3+( أ   2+كن ساسد  

d9 ) , ( d8 ) .  كذط فه  ع  ص  ك  ق نبة 

 

 ب ن  باب ط  ن ب 3جمببع م اب  به   الط عدد  ساسبد كنسبا  دب ت فب  -8

 ف  غ  م م ً.d كنمس    كنف عك 

ألن المنجنيز شديد الهشاشة في الحالة النقية , والحديد لين  -9
 نسبيا ً ليس شديد الصالبة 

 ب ن  باب ط  ن ب 3الط عدد  ساسبد كنسبا  دب ت فب  جمببع م اب  به   -01

نببذنت  ابب ط م اب  ببه دكببب   غببب   فبب  غ  م مبب ً d كنمسبب    كنف عببك 

 .مل  ه

غب  مل  ه ع دم   dمل  ه ع دم   ح  ل علك كنا       مف دة فك  -00

 مم لئة ك  ف  غه d ا ط 
 4s , 3dبسبب ق   كن كب ة كنفلزبة بسبب كش كت كنا        -02
ال ا لة كنحدبد كاب  مط ا لة كن ب   ب ت مع ثب   كنحجت كنذ ل ف زدكد  -03

  فة = ا لة علك حجت كناث فة   حبث كناث
 ب ن   بع   3d , 4s ظ ك نإ  ج كالنا         -04
ال ه با ط  بقة مط كالاسبد كنغب  مس مبة علك س حه حجت  -05

 جزئب  ه  كاب  مط حجت ذ ة كنا  ت 
غب  ك  ق نبة  عدد   ثالثة نذنت  ا ط   IIBالط ع  ص  كنمجم عه  -06

 31 نبس   27كنا  ص  كال  ق نبة 

مد اس ع مل مإ زل  كم  فك   بقة فبش      بش فك ف ط  -07

 ب ح ل كنغ ز كنم ئك كنك  ق د س ئل
08- Mo (36Kr) 4S1 3d5       الطd   ا ط  ص  مم لب ح نه مط 

 كالس ق ك 

كن   ج مط كن ف عل ع مل مإ زل بح ل كاسبد كنحدبد  COألط غ ز  -01

III  تنك أاسبد حدبدII  بق  نلما دنة  

(COO)2Fe                FeO + CO + CO2 

 
 ع مل مإ زل(FeSO4ألط أا سبد كناب ب  كن   جة ع كمل م اسدة   -21

  بق  نلما دنة 

2FeSO4                   Fe2O3 + SO2 + SO3 
 
 
 

 

 2)
 

 كنسبباة كالس بدكنبة كنسبباة كنبب بة

ف
ري

تع
 ال

سبببباة  ح ببل فبهببب  ذ ك  

ع صببب   كصبببغ  حجمببب  ( 

كنمسببببب ف   كنبب ببببببة فبببببك 

كنشببباة كنبلل  بببة نببذ ك  

 كنفلز كن قك  كالاب  حجم (

 س بدل فبه  باض ذ ك  كنفلبز سبباة 

كالصلك بذ ك  فلز كإ  نه  فس كنق   

 كنشببببببببال كنبللبببببببب  ل  كنإبببببببب ك  

 كنابمب ئبة

ثة
أم

 

سبباة كنحدببد كنصبلب                      -0

   كنحدبد  كنا ب ط (

سبببببببباة كنصبببببببلب كنببببببذل ال بصبببببببدأ            

  كنحدببببد  كناببب  ت ( سببببباة كنحدببببد 

  كن ح س كن بال   سبباة كنذ ب 

 الفرن العالي فرن مدركس
1 

كنغ ز كنم ئك     إلب  
مط أ ل كناسبد كنا ب ط 

  كنهبد  جبط

ك ل كاسبد غ ز  
 كنا ب ط

ل 
ام

لع
ا

ل
ز
خت

لم
 ا

 فحت كنا ت كنغ ز كن بباك

ر 
صد

م

ل
ام

لع
 ا

2CH4+CO2+H2O  

3CO+5H2 

C + O2            CO2 

C + CO2           2CO 

ل 
صو

ح
ال

يه
عل

 

2Fe2O3+3CO+3H2  

                 

4Fe+3CO2+3H2O 

Fe2O3+3CO  

2Fe+ 3CO2 

ة 
دل
عا

م

ام
خ
الل

زا
خت

 ا

 الباب األول إجابات 

1 

2 

dil 

No air 
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 كنصبغة كنابمب ئبة كالست كنابمب ئ  ( 5 

 IIIأاسبد حدبد كنهبم  ب 
Fe2O3 

 كنم هد   IIIأاسبد حدبد كنلبم  ب 
2Fe2O3.3H2O 

 كاسبد كنحدبد كنمغ   بس  كنمج  ب 
Fe3O4 

 IIا ب     كنحدبد  كنسبد ب 
FeCO3 

             

 

 0)  حمض اب ب بت مإف  حمض كناب ب بت كنم از 

 

بإض فة 

ب كدة 

كنحدبد تنك 

 اال م هم  

نه  SO2ب ص عد غ ز 

 كئحة  ف ذة  بإض    قة 

مبللة بمحل ل ث  ك 

ا  م   كنب   سب ت 

 كنمحمضة ب  ق نبة كنل ط 

 

ب ص عد غ ز كنهبد  جبط 

كنذل بش ال بف قاه ع د 

 م ه مش الة ق بب شظبة 

 

 

 

حمض كن ب  بت  حمض كناب ب بت كنم از (2 
 كنم از

بإض فة 
ب كدة 

كنحدبد تنك 
 اال م هم 

نه  SO2ب ص عد غ ز 

 كئحة  ف ذة  بإض    قة 
مبللة بمحل ل ث  ك 
ا  م   كنب   سب ت 

 كنمحمضة ب  ق نبة كنل ط

ال بحدث شب ن ا ط 
 بقة غب  مس مبة 
مط كالاسبد علك 
س ح كنحدبد  م ع 
 كس م ك  كن ف عل .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4)  سبيكة السمنتيت. سبيكة الحديد الصلب  

بإض فة حمض 

اب ب بت مإف  كنك 

 ال م هم 

مع  ق بب شظبه 
 مش الة

 ص عد غ ز 

كنهبد  جبط كنذل 

بش ال بف قاه    سب 

كنا ب ط علك  بئة 

  كسب كس د

 ال بحدث ف قاة

تصاعدت غازات  

(كريهة الرائحه    

بإض فة حمض 

 اب ب بت

  قة مع  ق بب م از 

بمحل ل ث      مبللة

ا  م   كنب   سب ت 

 كنب  ق نبة

كذك  ح ل ن  ه  كن  

كنل ط كالإض   

SO2ن ص عد غ ز   .  

 

 ال ب غب  ن  ه 

 

 5) سبيكة الحديد  

 والنحاس
سبيكة الحديد 

 والخارصين

بإض فة حمض 
 بد  ال  بت 

 مإف  كنك ال م هم 

ب  سب كن ح س 
 بل  ه  كألحم 

 تذوب السبيكة باكملها

 

 

 كنم دة كندكب مغ   بسبة كنب  كمغ   بسبة كنم دة (3 

ف
ري

تع
 ال

المااااااتي التاااااو  ن ااااا    حااااا  

الم ااااام المينا يسااااو  تي ااااة 

وجاا ت الكتنو ااار ة اانتي  ااو 

 اوربيتاال ها

الماااااتي التاااااو  تناااااا ن ةااااا  

الم ااام المينا يسااو  تي ااة 

ل جااا ت جميااا  الكتنو ا هاااا 

  و حالة إزتواج

م 
ز
لع

ى
س
طي

غنا
لم

ةاان عزةهاا المينا يسااو ر باان  ا

الصاااااااااااا نو لما زات عاااااااااااادت 

االلكتنو ار الم نتي زات العزم 

 ( 5: 1المينا يسو   ) 

 عزةها المينا يسو = ص ن 

Ni–الحديد  امثلة
2+

 Cu
+
 , Zn

2+
 

   بقة كن  سبب كناه بك   بقة كنصه  (4 

ة 
بق
  

ب 
ض
ح
ن 
ك

 

عن  نيق صاهن ال لازار 

ةاااااااا  بع ااااااااها و اااااااان  

 المنصهن ليبنت  دري ياً 

عن  نيق التنسايب الكهنباو 

ل لاااازين رو ر ياااان  ااااو   اااا  

 ال قت 

 ل
مث

 

ساابا ا الحديااد والكاانوم   

الحدياااااااااد والمن نياااااااااز   

الحديااااااااد وال ا اااااااااتي م   

 الحديد والنيكل . 

 يطيااااة الم ااااابي الحديديااااة 

بالنحاااس افصاا ن ) حاااس   

خارصااااين ( وبلااااا بتنساااايب  

 هنبيااااً ةااان ةحلااا م يحتااا   

ري  ااار النحاااس والخارصااين 

 علو ه ه الم ابي 

4 

(3) ر سيد حديد  بناتي حديد 

 رس ت

بإضا ة حمي 

 بنيتيا ةخ ف 

  الو  ل ةنهما

 

حدث  نقعة بسبب  صاعد ي

ال   يزيد  غاز الهيدروجين

    هج ع ت ث ا  ةشتعل

 

 ال يحدث   اعل

بإضا ة حمي 

  بنيتيا

ةن ز 

 والتسخين

 

نه  كئحة  SO2ب ص عد غ ز 

 ف ذة  بإض    قة مبللة 

بمحل ل ث  ك ا  م   

كنب   سب ت كنمحمضة ب  ق نبة 

 كنل ط

 

ال يتصاعد اى 

 غاز
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 اليا وال دوم 

 ا حالم ةاء اال س ين / ثا ى ا سيد المن نيز / ةاء و ا س ين 1
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( CO و H2وضعا  ني ة لتح يل الياز الما و ) خليط ةن  -1

 إلو وق ت سا ل  و وج تالحديد  عاةل ح از

وضعا  ني ة  لتح ين النشاتر  و الصناع  ةن عنصنية  -2

الهيدروجين والنيتنوجين  و وج ت عاةل ح از وحناري عالية 

  عاةل ح از الم زر  وج ت  الحديدوضيط    و 

)g(3
atm200

C500Mo/Fe

)g(2(g)2
NH2H3N   

 

 

اثن الحناره على السيدريت   ثم   اعل النا ج ة  حمي  .1

  بنيتيا ةخ ف

FeCO3                   FeO  + CO2 

FeO(s)+  H2SO4(aq)  FeSO4(aq) +  H2O(l) 

اثن الحناره على الليم  يت ثم   اعل النا ج ة  حمي  .2

  بنيتيا ةن ز

  2Fe2O3.3H2O(s)  2Fe2O3(s) + 3H2O(v) 

Fe2O3(s)+3H2SO4(l)                  Fe2(SO4)3(aq)+3 H2O(l) 

بمعزم عن اله اء ثم  IIاثن الحناره على ا ساالر الحديد3- 

   اعل النا ج ة  حمي هيدرو ل ريا ةخ ف

  (COO)2Fe(s)       FeO(s)+ CO (g) +     CO2(g) 

FeO(s) +HCl(aq)                   FeSO4(aq) +  H2O(l) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثم   اعل النا ج ة   III اثن الحناره على هيدرو سيد الحديد4-

 حمي  بنيتيا ةن ز

2 Fe(OH)3(s)  Fe2O3(s)     +  3 H2O(g) 

Fe2O3(s+3H2SO4(l)                   Fe2 (SO4)3(aq) +  3 H2O(l) 

ثم   اعل النا ج ة   IIاثن الحناره على  بنيتار الحديد5-  

 حمي  بنيتيا ةن ز

2 FeSO4(s)               Fe2O3(s) + SO2(g) + SO3(g) 

Fe2O3(s +3H2SO4(l)                 Fe2 (SO4)3(aq) +  3 H2O(l) 

 

7- 
2Fe3O4(s)     +   1/2  O2 (g)                  3Fe2O3(s)                      

Fe(s) + S(s)   FeS(s)  
 

8-  

 2Fe ( OH)3(s)       Fe2O3(s)   +  3H2O 

 

3Fe2O3(s) + CO(g)                 2Fe3O4(s)    + CO2(g)     

 

9-  

(Coo)2Fe                   Feo + CO +CO2 

 
4FeO(s) + O2 (g)               2Fe2O3(s)        

Fe2O3(s)   + 3CO(g)                  2Fe(s) + 3CO2(g) 

 

2F(s) + 3Cl2(g)       2FeCl3(s)    

dil





   C200مناعلى

   C200مناعلى

6 

7 

∆ 

5 8 

conc 

conc 

dil 

conc 

No air 
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( ةشي لة  f( رو )dالعنصن ال    ك ن  ي  اوربيتاالر ) -1

بااللكتنو ار ولكنها غين ةمتلئة س اء  و الحالة ال رية رو  و ا  

 حالة ةن حاالر التأ سد .

ةحصلة ةخل   االل ان المتب ية او المنعكسة بعد رن  متص الماتي  -2

 ل  ا ةعينا ةن ال  ء االبيي الساقط عليها .

 بهدف   سخين خاةار الحديد  و اله اء  -3

   يف الخام و التخلص ةن الن  بة و ر    سبة الحديد  –ر   

  ى الخام   :

  FeCO3                                        FeO  + CO2 

 

2FeO  + ½O2                    Fe2O3 

 

2Fe2O3 . 3H2O                      2Fe2O3  +  3H2O 

 

 ر سدي بعي الش ا ب ةيل الكبنيت و ال  س  ر  . –    

 

S + O2                    SO2 
 

4P  + 5O2                         2P2O5 

ظاهني  ك ن  ب ة رقي ة غين ةساةية ةن اال سيد علو سطح  -4

الحديد  والكنوم عند اضا ة حمي النيتنيا المن ز الي   حمي  ةن 

 استمنار الت اعل .

التن يز : هو عملي    ن  بهدف زياتي  سبة الحديد  و الخام  - 5

المنغ    يها والتو قد  ك ن وبلا ب صل الش ا ب والم ات غين 

 تم بإستخدام خاصية و ةختلط  بالخاةار او ةتحده ةعها  يميا يا .

 الت  ن السطحى رو ال صل المينا يسى رو  الكهنبى  .

التلبيد: هو عملي    ن  بهدف ربط و  مي  حبيبار الخام  - 6

 الدقي   والناعم  ف رح ام ا بن ةتماثل  وةت ا س .

 و  ح ين حمي الكبنيتا  و وج ت خاة    ني ة  ستخدم -7

 ا سيد ال ا دي م  عاةل ح از     تابة المعاتالر

 

 
0))2B  فلزك  كنامله2       كنا  ص  باد كال  ق نبه) 

 كنسا  دب ت( 4              (كنإ ك  كنمغ   بسبه3

 كنإ  صبط(6                          كنم ج بز ( 5 

 كنسم  ب (1      كنا ص  كنغب  ك  ق نك(8       نسد ب ( ك7

 ( كنإ  صبط  كنسا  دب ت00             ( كاسبد حدبد ثالثك01

 

 (1  ) 

 المنحلة ر -1

 يزتات  ال عالة بزياتي العدت ال ر  ي ل  صف ال طن لزياتي شحنة الن اي

 . ي ل  صف ال طن  لاللكتنو ار ق ي ج   الن اي 

 

 المنحلة  
( حتى 24 يحدث ثبار  سبو لنصف ال طن ةن الكنوم )عدته ال ر  

النحاس   وينج  بلا لعاةلين ةتعا سين العاةل االوم زياتي الشحنة 

ال عالة للن اي ويزتات ق ي ج   الن اي لال تنو ار ةما يعمل على   ص 

 صف ال طن  والعاةل االخن   زتات عدت االلكتنو ار  يزتات التنا ن ةما 

  صف ال طن لل رار. علو زياتييعمل 

 ى ا تاج االولو  اةكن استخدام عناصن السلسلة اال ت الية 

 لليبار النسبو  و ا صاف اقطارها. ظناً ستبدالية السبا كاال

 
(2 ) 

بالتدريج بزياتي العدت ال رية   ى السلسلة اال ت الية افولى  زتات الكتلة 

ةست ني للنيكل المت سط ال ر  عدا النيكل  ل ج ت خمسة  ظا ن 

  u 58.7الحسابو ل 

 
(3 ) 

ةنحنى  اقة التنشيط باستخدام عاةل ح از بينما Aيميل المنحنى  -

 ةنحنى  اقة التنشيط  B نىحيميل المن

  يل  ج م .  190قيمة  اقة التنشيط بدون عاةل ح از  -

  يل  ج م.  150قيمة  اقة التنشيط بعد استخدام عاةل ح از  -

 261التنشيط قبل استخدام عاةل ح از للت اعل العكسو   اقة -

 ه ا الت اعل  ارت للحناري .  -

  يل  ج م.  70 اقة ه ا الت اعل  )المحت ى الحنار (  -

 
(4 ) 

 

3d3(Ar)Cr3+ 3d0(Ar)  :+ Ti4 

3d5(Ar)Fe3+ 3d9(Ar)Cu2+ 

 TiO2<CuCl2<Cr2O3< FeCl3  -أ  
  5           3           0صف         كنازت  

 ال ه بزب دة عدد كالنا       كنمف دة فك كنمس  ل كنف عك

d . زدكد قبمة كنازت كنمغ   بسك  
 

(5) 
 سيبكة بينفلزية . -1
 سيبكة بينية . -2

 سيبكة إستبدالية -3
 

 (6 ) 

 ةاتيةل  ة                ةاتيغين ةل  ة - 1

ةاتيغين ةل  ة     

 

 (7 ) 

0- FeO      2- Fe         3- Fe3O4        4- Fe2O3 

 

 (8) 
السكانديوم وااللومنيوم : صناعة طائرات الميج المقاتلةة حية   -1

 تمتاز بخفتها وشدة صالبتها
التيتانيوم وااللومنيوم : صناعة الطائرات والمركبات الفضائية  -2

 حي  تحافظ علي متانتها في درجة الحرارة العالية

Cu
29

2

27
Co

7

25
Mn

∆ 

∆ 

∆ 

∆ 

∆  

10 

9 

11 
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المنجنيةةز وااللومنيةةوم : صةةناعة عبةةوات المشةةروبات ال ازيةةة  -3
 حي  تقاوم التاكل

 النيكل (        –الديور الومين ) االلومنيوم  -4
 نحاس ( –) الومنيوم  -5

 

  (9 ) 
 يت طي المقبض بطبقة من النحاس االصفر  - 1
 تظهر سوداء    - 2

(11 ) 

(30Zn+/21Sc2+) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (11 ) 
 

وترسة  الكربةون  يةوو  الحديةد بإضافة حمض كبريتيك مخفف 
 هيئة راس  اسود يفصل بالترشيح   علي

 

Fe,C + H2SO4                FeSO4 + H2+C  

 (12 )  
يضاف للسبيكة حمض هيدروكلوريك مخفف فيوو  الحديد  - أ

 بينما يترس  النحاس ويفصل بالترشيح 
 

Fe,Cu + H2SO4                    FeSO4 + H2+Cu   
 

ثم للحصول غلي الحديد من المحلول الناتج نضيف برادة  - 
 خارصين فيترس  الحديد ويفصل بالترشيح

 

Zn  + FeSO4                 ZnSO4+Fe 

 (15 ) 

 ك ن  ب ة ةن اال سيد اليين  ه  : م الكيميا و  الخم—13

 ةساةية علو سطح ال لز  من    اعلة ة  االحماض واله اء 

 : نق ازالت  

 ةيكا يكيا  الحا  -1

 HCl االبابة  و  يميا يا عن  نيق -2

 

dil 

dil 

dil 
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 ج  .5 ج  .4 د  .3 ب  .2 ب  .1
          

 أ  .11 د  .9 أ  .8 أ  .7 أ  .6
          

 د  .15 ج  .14 د  .13 د  .12 ب  .11
          

 ب  .21 ب .19  د  .18 ج  .17 د  .16
          

 أ  .25 ج  .24 ب  .23 ج  .22 ج  .21
          

     ب  .28 أ  .27 د  .26

 
  

 للتعرف علي مكونات المادة وذلك الختيار أنسب الطرق لتحليلها كميا   (1
الن كربونات الصوديوم تذوب في الماء بينما كربونات الكالسيوم ال  (2

 تذوب في الماء

 يتفاعل مع كربونات الصوديوم ويتصاعد غاز  HClألن حمض  (3

CO2 بينما عند اضافة حمض  - 2,  1معادلة  الذى يعكر ماء الجير

HCl  لنيتريت الصوديوم يتصاعد غاز اكسيد النيتريك عديم اللون

يتحول الى ثاني اكسيد النيتروجين البنى المحمر عند فوهه األنبوبة 

  11,  11,  11معادلة   

عند إضافة محلول كبريتات الماغنسيوم الي محلول كربونات ألن  (4

  3معادلة  ابيض من كربونات الماغنسيوم يتكون راسب  الصوديوم

 كربونات الصوديومبيعند إضافة محلول كبريتات الماغنسيوم الي محلول بينما 
يتكون بيكربونات الماغنسيوم الذائبة  وبالتسخين تنحل الي  كربونات 

 1,  1معادلة   الماغنسيوم في صورة راسب ابيض

  12معادلة  د.علي هيئة راسب أسو (II)لتكون كبريتيد رصاص  (5

  22معادلة لتكون كلوريد الفضة في صورة راسب ابيض  (1

يطرده من امالحه في   HIألن حمض الكبريتيك أكثر ثباتا  من حمض  (1

صورة غاز يوديد هيدروجين يتأكسد جزء منه  بواسطه حمض 

  21,  21معادلة الكبريتيك المركز الى ابخره اليود بنفسجية اللون 

ك اقل ثباتا  من حمض الكبريتيك و حمض الن حمض الهيدروكلوري (1

 الفوسفوريك ال يطردها من امالحها

لكثرة الشقوق القاعدية والتداخل بينها , وإمكانية وجود الشق الواحد   (9

 في أكثر من حالة تأكسد.

  41معادلة  لتكون بيكربونات كالسيوم ذائبة في الماء (11

فال يؤثر في كتلة  رماد أيألنه يحترق احتراقا  كامال  وال يترك   (11

 الراسب المتكون

ألنه عديم اللون في الوسط الحمضي والمتعادل فيصعب معرفه   (12

 .  نوع الوسط 

ألن كل من عباد الشمس والميثيل البرتقالي في الوسط الحمضي  (13

 يتلون باللون االحمر

ألنها مواد كيميائية يتغير لونها بتغير نوع الوسط ) حمضي او  (14

 قلوي او متعادل (

ه في كال الحالتين يحدث فوران و يتصاعد غاز ألن (15

 ثاني أكسيد الكربون الذي يعكر ماء الجير الرائق 

عند إمراره فيه مدة قصيرة ويزول التعكير عند إمراره فيه مدة طويلة  

5,  1لتكون بيكربونات الكالسيوم الذائبة معادلة   

 
 

الكيمياء  .1
 التحليلية

التحليل  .3 المعايرة .2
 الحجمي

التحليل  .4
 الكتلي

المحلول  .5
 القياسي

ورق ترشيح  .1
 عديم الرماد

 
 

تقدير نسب السكر  -التحليل الكيميائي في مجال الطب :  .1
والزالل والبولينا والكوليسترول وغيرها مما يسهل مهمة 

 الطبيب في تشخيص االمراض والعالج
تحسين خواص التربة من  -التحليل الكيميائي في مجال الزراعة :

 –حيث الحموضة والقاعدية ونوع ونسب العناصر الموجودة بها 
 معالجة التربة بإضافة االسمدة 

تحديد مدى مطابقة الخامات  -التحليل الكيميائي في مجال الصناعة :
 والمنتجات الصناعية للمواصفات القياسية

معرفة وقياس محتوى  -يائي في مجال خدمة البيئة :التحليل الكيم
معرفة نسب غازات  –المياه واالغذية من الملوثات البيئية الضارة 

أول أكسيد الكربون وثاني اكسيد الكبريت واكاسيد النيتروجين في 
 الهواء الجوي

التعرف على مكونات المادة سواء نقية )ملحا بسيطا ( او  .2
 مخلوطا من عدة مواد

 نسبة كل مكون من المكونات االساسية للمادة تقدير .3
الكشف عن العناصر والمجموعات الوظيفية الموجودة في  .4

 المركب بغرض التعرف على المركب
الكشف عن انيونات الكربونات والبيكربونات والكبريتيت و  .5

الكبريتيد و الثيوكبريتات والنيتريت والكشف عن كاتيونات 

 ( Ag+  ,  Hg+ , Pb+2   المجموعة التحليلية االولي ) 

 الكشف عن غاز ثاني اكسيد الكربون .1
 ماده مؤكسده –الكشف عن غاز ثاني اكسيد الكبريت  .1
 التمييز بين انيون الكربونات والبيكربونات .1
 –البروميد  –الكلوريد  –الكبريتيد  –كاشف النيونات الكبريتيت  .9

 الفوسفات  –اليوديد 
 الكبريتات –كاشف النيون الكبريتيد  .11
 كاشف النيون  الثيوكبريتات .11
 النيترات –اليوديد  –البروميد  –كاشف النيونات الكلوريد  .12
 مادة مؤكسدة ومطهرة –كاشف النيون النيتريت  .13
 الكشف عن كاتيون الكالسيوم .14
 الكاشف عن غاز كلوريد الهيدروجين  .15
 الكشف عن ابخرة اليود وابخرة البروم .11
 الكشف عن انيون النيترات .11
 الفوسفات والكبريتاتكاشف النيونات  .11

 وااللومنيوم IIIوالحديد  IIالتمييز بين كاتيونات الحديد  .19

في التمييز بين كلوريد  –كاشف المجموعة التحليلية الثالثة  .21
في التمييز بين يوديد  -الفضة وبروميد الفضة و يوديد الفضة 

 الفضة و فوسفات الفضة
 كاشف المجموعة التحليلية الثانية  .21

 الباب الثاني إجابات 

1 

2 

3 

4 
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 كاشف المجموعة التحليلية الخامسة  .22
 الكشف عن كاتيون الكالسيوم .23
 تقدير تركيز االحماض والقلويات .24
 تقدير تركيز العوامل المؤكسدة والمختزلة .25
 تقدير المواد التي تعطى نواتج شحيحة الذوبان في الماء .21
 –الكشف عن نوع المحلول )حامضى او قاعدى او متعادل (  .21

 نهاية التفاعل (التعرف على نقطة التعادل )
 معايرة  حمض قوى وقاعدة ضعيفة .21
 معايرة  قاعدة قوية و حمض ضعيف .29
 معايرة  حمض قوى وقاعدة قوية .31

 
 

ال يذوب في الماء  II كلوريد الرصاصبإضافة الماء لكل منهما   (1

 .يذوب في الماء كلوريد البوتاسيوم و
 و فضة ال يذوب في الماءكلوريد البإضافة الماء لكل منهما   (2

 .يذوب في الماء الصوديوم كلوريد 
 بتسخين كال المحلولين  (3
إذا تكون راسب أبيض بعد التسخين يكون المحلول بيكربونات  -

  1الماغنسيوم معادلة 
 لبوتاسيومايكون المحلول بيكربونات  إذا لم يتكون راسب   -

 
 

 
محلول كبريتيد   (1

 الصوديوم
 محلول كلوريد الصوديوم

  -التجربة :
محلول الملح + 
محلول نترات 

  فضة   

راسب  يتكون
من كبريتيد  أسود

 Ag2Sالفضة 

من  راسب أبيض يتكون
 AgClكلوريد الفضة 

يتحول للون البنفسجي في 
الضوء , ويذوب في محلول 

 النشادر المركز
 

 محلول فوسفات  (2
 الصوديوم  

محلول يوديد 
 الصوديوم

  -التجربة :
محلول الملح + 
محلول نترات 

  فضة   

من  راسب أصفر يتكون
فوسفات الفضة 

Ag3PO4  فييذوب 
 محلول النشادر

راسب أصفر  يتكون
من يوديد الفضة 

AgI 
محلول  فييذوب  ال

 النشادر
 

محلول كبريتيد   (3
 الصوديوم

محلول كبريتيت 
 الصوديوم

  -التجربة :
محلول الملح + 
محلول نترات 

  فضة   

 راسب أسود يتكون
من كبريتيد الفضة 

Ag2S 

 راسب ابيضيتكون 
من كبريتيت الفضة 

Ag2SO3  يسود
 بالتسخين

 

 فوسفات الصوديوم كبريتات الصوديوم  (4
  -التجربة :

محلول الملح + 
كلوريد  محلول

      الباريوم

 راسب أبيض يتكون
من كبريتات الباريوم  

BaSO4 يذوب  ال
حمض  في

الهيدروكلوريك 
 المخفف

راسب ابيض يتكون 
من فوسفات الباريوم 

Ba3(PO4)2  يذوب
حمض  في

الهيدروكلوريك 
 المخفف

 

 

 

ثيو كبريتات   (5
 الصوديوم

 كبريتيد الصوديوم

الملح     -التجربة :
حمض الصلب + 

 هيدروكلوريك
   مخفف 

ثاني  يتصاعد غاز
 SO2أكسيد الكبريت 

رائحة نفاذة  ذو
ويتكون معلق أصفر 

في  (S) من الكبريت
 المحلول

 يتصاعد غاز
كبريتيد الهيدروجين 

H2S رائحة  له
ويسود ورقة  كريهه

مبللة بمحلول 
أسيتات الرصاص 

II   بسبب تكون
 IIكبريتيد الرصاص

PbS 
 

حمض الكبريتيك   (6
 المركز

حمض الفوسفوريك  
 المركز

   -التجربة :
نضيف للحمض  -1

هيدروكسيد 
    صوديوم 

تكون كبريتات ي
  صوديوم

Na2SO4 

فوسفات يتكون 
 Na3PO4  صوديوم

   -التجربة :
نضيف للمحلول  -2

الناتج من الخطوة 
السابقة  محلول  
  كلوريد الباريوم 

راسب  يتكون
من كبريتات  أبيض

 BaSO4الباريوم  
حمض  فييذوب  ال

الهيدروكلوريك 
 المخفف

راسب ابيض يتكون 
من فوسفات الباريوم 

Ba3(PO4)2  يذوب
حمض  في

الهيدروكلوريك 
 المخفف

 

حمض   (7
 الهيدروكلوريك 

 حمض الكبريتيك.

   -التجربة :
الحمض + محلول 
كلوريد الكالسيوم 

   

ال يحد تفاعل وال 
 راسب  يتكون

 راسب أبيض يتكون
من كبريتات 

  CaSO4الكالسيوم  

 

 نيتريت الصوديوم نترات الصوديوم  (8
   -التجربة :

محلول الملح  + 
برمنجانات  محلول

البوتاسيوم 
المحمضة بحمض 
الكبريتيك المركز  

  

ال يزول لون 
برمنجانات 
 البوتاسيوم 

يزول لون برمنجانات 
البوتاسيوم البنفسجية 

لتكون كبريتات 
 IIالمنجنيز 

MnSO4  عديم
 اللون 

 

كلوريد   (9
 IIحديد 

 IIIكلوريد حديد 

   -التجربة :
محلول الملح  + 

هيدروكسيد  محلول
        الصوديوم

راسب أبيض يتكون 
 مخضر

من هيدروكسيد حديد 
II Fe(OH)2 

راسب بنى يتكون 
من  محمر

هيدروكسيد حديد 
III Fe(OH)3 

 

محلول   (11
هيدروكسيد 
 الصوديوم

محلول هيدروكسيد 
 األمونيوم

   -التجربة :
نضيف لكل 

 منهما
هيدروكسيد 

  ألومنيوم 

يذوب هيدروكسيد 
األلومنيوم  مكونا  ميتا 

الومينات الصوديوم 
NaAlO2 

ال يذوب 
هيدروكسيد 

األلومنيوم ) ال 
 يحدث تفاعل (

 

 

5 

6 
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كبريتات حديد   (11
III 

 كبريتات ألومنيوم

   -التجربة :
محلول الملح  

 + محلول
هيدروكسيد 

    الصوديوم
    

راسب يتكون 
من  بنى محمر

هيدروكسيد 
 IIIحديد 

Fe(OH)3 

جيالتيني راسب ابيض يتكون 
من هيدروكسيد األلومنيوم  

Al(OH)3   الزيادة  فييذوب
 من هيدروكسيد الصوديوم

مكوناً ميتا الومينات 
 NaAlO2الصوديوم 

 

هيدروكسيد   (12
 الصوديوم

حمض 
 الهيدروكلوريك

   -التجربة :
 بإضافة قطرات من

بروموثيمول  أزرق
  

يتلون المحلول 
 صفرباللون األ

يتلون المحلول باللون 
 االزرق

 

محلول كلوريد  محلول نترات الفضة  (13
 الباريوم

    -التجربة :
محلول الملح + 

حمض 
 هيدروكلوريك

   مخفف 

من  راسب أبيض يتكون
 AgClكلوريد الفضة 

يتحول للون البنفسجي في 
الضوء , ويذوب في 
 محلول النشادر المركز

ال يحدث تفاعل 
 وال يتكون راسب

 
 

 III Fe2 ( S2O3 )3ثيو كبريتات حديد   (1

 CaCl2 كلوريد كالسيوم  (2

 II FeSكبريتيد حديد   (3

 Al2 ( SO4 )3 كبريتات الومنيوم   (4

 CaCl2 كلوريد كالسيوم  (5

 Ca( HCO3 )2 بيكربونات كالسيوم  (6

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األساس العلمي الذي يعتمد عليه كل من : 2س 

 ) أ ( الكشف عن الشقوق الحامضية

الحمض األكثر ثباتاً ) أي األعلى في درجة الغليان  ( يطرد 

الحمض األقل ثباتاً من أمالحه علي هيئة غاز يمكن التعرف عليه 

 ( 1بالكاشف المناسب  ) مثال (   ) معادلة رقم 

 ) ب ( الكشف عن الشقوق القاعدية

اختالف قابلية ذوبان أمالح الفلزات في الماء وتقسم الشقوق 

 القاعدية إلي ست مجموعات تحليلية لكل مجموعة  كاشف معين

 التحليل الكمي الكتلي بطريقة التطاير

كون المراد تقديره عن تعتمد فكرتها على فصل العنصر أو الم

 -طريق التطاير ثم تعين كتلته عن طريق  :

 جمع المادة المتطايرة وتعين كتلتها   –1

 تعيين النقص في كتلة المادة االصلية  . –2

 التحليل الكمي الكتلي بطريقة الترسيب                           

عن تعتمد فكرتها على فصل العنصر أو المكون المراد تقديره 

طريق الترسيب علي هيئة مركب نقي شحيح الذوبان في الماء له 

 تركيب كيميائي معروف وثابت .

 أوجد حالً علمياً للمشكالت اآلتية   " في حدود ما درست " :  3س 

بإضافة محلول كبريتات الماغنسيوم الي محلول كل منهما  في  - 1

حالة حالة الكربونات يتكون راسب أبيض على البارد أما في 

  البيكربونات فيتكون راسب أبيض بعد التسخين

 إلى كل منهم IIIبإضافة محلول كلوريد الحديد   - 2

                     IIIإذا تلون المحلول بلون أحمر دموي لتكون ثيوسيانات حديد 

0
0
 ثيوسيانات أمونيوم    0

Fe Cl3 ( aq ) +3NH4 SCN ( aq )           3NH4Cl ( aq ) +   Fe( SCN)3( aq )      

إذا تكون راسب جيالتيني بني محمر من هيدروكسيد     ( أ 

 يذوب في األحماض المخففة    IIIالحديد 

0
0
 هيدروكسيد أمونيوم ) محلول النشادر (   0

FeCl 3 ( aq ) +  3NH4 OH ( aq )    3NH4 Cl ( aq ) +Fe ( OH ) 3 ( S )    

المخفف إلى كل منها الذي يذوب بإضافة حمض الهيدروكلوريك   - 3

 يكون فوسفات الباريوم والذي ال يذوب يكون كبريتات الباريوم

بإضافة محلول النشادر المركز إلى كل منهما الذي يذوب يكون  - 4

 فوسفات الفضة والذي ال يذوب يكون يوديد الفضة

اذا تكون راسب    محلول الملح + محلول هيدروكسيد األمونيوم  - 5

أبيض جيالتيني يذوب في وفرة من هيدروكسيد الصوديوم يكون كلوريد 

 الومنيوم . واذا لم يحدث تفاعل ولم يتكون راسب يكون كلوريد أمونيوم 

AlCl 3 ( aq ) +  3NH4OH ( aq )   3NH4 Cl ( aq ) + Al (OH )3 ( S )    

التعرف على نوع العناصر باستخدام التحليل الكيميائي حيث يتم     4س 

المكونة لها ونسبة كل عنصر وكيف تترابط هذه العناصر مع بعضها إلى أن 

نصل إلى الصيغة الجزيئية للمادة أو لمجموعة المركبات المكونة للمادة إن 

 كانت مخلوطاً .

7 

 : عن كل مما يأتي كيف تكشف عمليا     1س  8

يتكون راسب    محلول الملح + محلول كلوريد الباريوم  ( أ) 
أبيض من كبريتات الباريوم ال يذوب في حمض الهيدروكلوريك 

 (  36المخفف ) معادلة 
بتعريض الغاز لورقة مبللة بثاني كرومات البوتاسيوم  ( ب) 

يتحول لونها    البرتقالية المحمضة بحمض الكبريتيك المركز 
 (  9) معادلة  IIIللون األخضر لتكون كبريتات الكروم 

يتكون راسب    محلول الملح + محلول كلوريد الباريوم  ( ج) 
أبيض من كبريتات الباريوم  يذوب في حمض الهيدروكلوريك 

 ( 34المخفف ) معادلة 
يتصاعد    الملح الصلب + حمض هيدروكلوريك مخفف ( د) 

 غاز ذو رائحة نفاذة ويتكون راسب أصفر معلق من الكبريت
 ( 14) معادلة 

يتكون    محلول الملح + محلول هيدروكسيد األمونيوم ( ه) 
 يتحول في الهواء الي  أبيض مخضرراسب أبيض 

 ( 42) معادلة 
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  فيب األكاسيد تصاعدياً حسب نسبة األكسجين يرتت  5س 

 Fe3O4  >  FeO          > Fe2O3 

 FeO Fe3O4 Fe2O3 

% O 22.22 27.58 30 

   6س 

1)   Cu+2 Hg+
 Ca+2

 Al+3
 

المجموعة 

 التحليلية
 الثالثة الخامسة االولي الثانية

2)  Cu+2    

3)  Al+3  
هيدروكسيد االلومنيوم راسب ال يذوب في 

وفرة من محلول هيدروكسيد األمونيوم ولكنة 

يذوب في االحماض المخففة ويذوب في وفرة 

هيدروكسيد الصوديوم مكوناً ميتا الومينات من 

 الصوديوم الذائبة

4)   Ca+2
 يلون اللهب باللون األحمر الطوبى  

 النشادرغاز طريقتين للكشف عن  7س 

بتعريضه لساق مبلله بحمض هيدروكلوريك مركز  تتكون  ( أ

 سحب بيضاء من كلوريد األمونيوم 
البنفسجي يتلون المحلول بإمرار الغاز في محلول عباد الشمس ب (     

 باللون االزرق

    HCLحمض  باستخدام , NaOHتجربة عملية لتعيين تركيز محلول  8س 

 مولر0.1 

( من محلول  مل 25) وليكن   باستخدام الماصة يتم نقل حجم معلوم -1

 ( الى الدورق المخروطي. NaOH القلوي )

الـــى محلول القلوي  عباد الشمسنـضـيــــف قطـرتيــــن مـــــن دليــــل  -2
 األزرقفيتلون المحلول باللون 

تمـــــــــأل السحاحـــة حتــى صفـــر التدريج بمحلول قياسي من حمض  -3

  موالري مثال  ( 1,1الهيدروكلوريك ) بتركيز 
نفتــــح الصنبـــــور لتنقيـــــــــط الحمــــــض عــلـــــى القلوي  -4

  التقـــلـــيـــب . مـــــــــــــــــــع استمرار
نكون قد وصلنا الى  البنفسجي ) األرجواني (عند تلون المحلول باللون  -5

 نقطة التعادل فنغلق الصنبور ونعين حجم الحمض المستهلك في التعادل .
  نكتب معادلة التفاعل

NaOH ( aq)   + HCl ( aq )                      NaCl ( aq ) + H2O (  l ) 
القانون التالي لحساب التركيز المجهول نستخدم  

M b × V b 
= 

M a × Va 
n b n a 

 

 M a 
بالـ   تركيز الحمض  

 mol / L      
M b 

 بالـ   قلويتركيز ال
mol / L      

Va الحمض حجم  Vb قلويال حجم     

n a 
 عدد موالت الحمض

في معادلة التفاعل   n b 
في معادلة  قلويعدد موالت ال

 التفاعل
 

( يتصاعد غاز بروميد الهيدروجين عديم اللون يتأكسد جزء  1   9س

منه بفعل حمض الكبريتيك  وتتصاعد أبخرة البروم البرتقالية الحمراء 

 (  24,  23) المعادلة رقم   التي تُصفر ورقة مبللة بمحلول النشا

( يتصاعد غاز أكسيد النيتريك عديم اللون يتلون عند فوهة األنبوبة  2

بلون بني محمر نتيجة لتأكسده بفعل   أكسجين الهواء إلي ثاني أكسيد 

 (      11,  11,  11نيتروجين  ) المعادلة رقم 

 فييتم امراره  S2Hللتخلص من غاز كبريتيد الهيدروجين (  1  11س 

 IIفيتكون راسب اسود من كبريتيد الرصاص  IIمحلول اسيتات الرصاص

                            (  12) المعادلة رقم تبعا للمعادلة 

محلول ماء  فييتم امراره  CO2للتخلص من غاز ثانى اكسيد الكربون (  2

يوم الجير )هيدروكسيد الكالسيوم( فيتكون راسب ابيض من كربونات الكالس

 (                             2  ) المعادلة رقم تبعا للمعادلة 

يتم امراره فى محلول  SO2للتخلص من غاز ثانى اكسيد الكبريت ( 3

لبيكرومات البوتاسيوم المحمضة بحمض كبريتيك مركز فيتكون راسب 

 (        9) المعادلة رقم تبعا للمعادلة  IIIاخضر من كبريتات الكروم

يمكن ترسيب كاتيونات المجموعة الخامسة على هيئة كربونات   11س 

الماء كل  فيتذوب كربوناتها  التيالماء . ومن الكاتيونات  فيال تذوب 

وعلى هذا من الجائز ان تنتمى كاتيونات     +Na1+   -   K1من كاتيونات 

Sr2+  -  Ba2+  -  Ca2+  التحليلية الخامسة. للمجموعة 

 إجابة المسائل 

 )قبل التخفيف(التركيز  xالحجم = ( بعد التخفيف)التركيز  xالحجم ـ   1

200  x      0.3              =   الحجم   x    0.1   

 mL 600الحجم =   

 mL 400=  200  - 600 =      إضافتهحجم الماء الالزم 

 ـ  2

 

  

 

 

                                             

 

                                             

 

𝟐𝐇𝟑𝐏𝐎𝟒(𝒂𝒒) + 𝟑𝑩𝒂(𝐎𝐇)𝟐(𝒂𝒒)⟶ 𝐁𝐚𝟑(𝑷𝒐𝟒)𝟐(𝒔) + 𝟔𝑯𝟐𝐎(𝑳) 

H3𝐏𝐎𝟒 𝑩𝒂(OH)2   
Ma =mol/L ??  

 Va=50 m L 

 na =2 mol 

Mb  =0.5mol/L 

 Vb =100 m L 

 nb=3mol 

 
Mb Vb 

nb    = Ma Va 
na    

0.5 x100 

3      = Ma x 50 
2     

M a  =  0.67 mol / L   
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3 -  

    Na2CO3(aq) + 2 HCl(aq)     2 NaCI(aq) + CO2(g) + H2O(L) 

2HCl Na2CO3 

Ma =mol/L 0.4  

 Va=1 L 

 na =2 mol 

Mb =0.3mol/L 

 Vb=1 L 

 nb=1mol 
 

HCl Na2CO3 
 عدد موالت القاعدة عدد موالت الحمض

0.4   ×0.025 
0.005 =mol 

2 
 

0.3   ×0.025 
0.0075 =mol 

1 
 

واضحححححححح محححححححن جحححححححدول المعحححححححايرة ان عحححححححدد محححححححوالت القاعحححححححدة  -
 أكبر  من عدد موالت الحمض

   .لذلك نوع المحلول قاعدى   -

  Na2CO3 .المادة الزائدة هى القاعدة   -

 .mol 0.0025    =   0.005 -0.0075=      الزائدة عددالموالت -

 

      +            2NaOH   +                  ـ   4

 الحمض                     القاعدة      

   = 0.2                          = ?? 

   = 20X10
-3

 L                 =    

   = 1                           = 2 

    

  
  =  

    

  
           

  2     2     3  

 
  =  

 عدد الموالت 

2
 

                              x       moL  8عدد موالت القلوي =  

 40 g/ mol( =  NaOHكتلة المول ) 

 40كتلة المول  =    × الكتلة في العينة ) المخلوط ( = عدد الموالت 

 X  8  x          =0.32  g  

 x 100 =    %  32النسبة = 
    

 
 

       كتلته بعد التسخين  -كتلة ماء التبلر = كتلة الملح قبل التسخين ـ   5

 =1.8 g = 1.06 - 2.86 

نسبة ماء التبلر = 
    

    
  ×100  =62.93 %                                           

                                                                     

                               1.06                           1.8     

                               106                             X 

 = 180 جرام       
            

    
 = X                       

عدد موالت الجزيئات = 
     

  
  =10 moL                

             الصيغة الجزيئية  

                    MgSO4     =120g/moالكتلة المولية لـ    - 6

 جمH2O     =18الكتلة المولية لـ 

                    H2O                                     MgSO4   

               X   gm                                       120 gm 

                62.26                                         37.74% 

X    =197.96   g 

  mol    11   =     18    ÷    197.96=    عدد موالت الماء 

 7 – أوالً  :   

 
 
 

NaCl + AgNO3   AgCl + NaNO3 

 NaClمول  AgCl              1 مول       1

4.624    كتلة كلوريد الصوديوم 

 جم       54.5 جم143.5

جم   1.44كتلة كلوريد الصوديوم =    

 ثانياً :  المعادلة  :                

AgCl                             Cl 

 AgClمول    Cl     1 مول     1

 جم  4.624   كتلة الكلور

 143.5   جم     35.5

.  جم 1.144كتلة الكلور  =       

 نسبة الكلور فى كلوريد الفضة =
1.144   ×100 

4.624 

       =24.2  % 

 ثالثا ً : - 

 = العينةنسبة الكلور فى 
1.144   ×100 

2 

       =52.2  % 

 رابعا ً : - 

 نسبة الكلور فى كلوريد الصوديوم =

1.144   ×100 

1.411 

 

       =60.24   % 

 يرتبط مع

NaCl        23 +35.5     =54.5  جم 

AgCl      104+35.5 =143.5    جم 
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      +  NaOH  +  HCl                 NaCl ـ          8

   = 1                     = 0.1 

   = ??                    = 
    

    
  =  0.06 L  

   = 1                       = 1 

    

  
  =  

    

  
    
         

 
  =  0.1 x 0.06 = 0.006 

         = 0.006 L    حجم الحمض المستهلك في المعايرة الثانية 

 حجم الحمض المستهلك في المعايرة األولي   

 =0.094 L = 0.006  -  0.1 

         +  2HCl                      +       +      

    

  
  =  

    

  
              

عدد موالت القاعدة = 
              

 
    =0.047 moL 

 كتلة المول  ×    الكتلة = عدد الموالت 

  =4.7  g   = 100  x  0.047   

النسبة =  
   

 
  ×100    =94 % 

االنيون هو الفوسفات    - 1
3-

4PO 

Na3PO4(aq) +3AgNO3(aq)  → Ag3PO4(s) +3NaNO3(aq) 

                        AgNO3  =170 g / molالكتلة المولية لـ 

 Ag3PO4   =419 gmالكتلة المولية لـ 

 من المعادلة الكيميائية السابقة المتزنة نستنتج ان كل 

 Ag3PO4مول 1←  يعطي      AgNO3مول  3

170g x 3      ←419 x 1g 

 g     ←2.25gس 

 g 2.73866س =      

 

10-                                                         2AgCl 

               x g                              1.077 g 

       208 g/mol                         287 g/mol 

 g 0.78كتلة كلوريد الباريوم = 

 0.1345=      0.78  -    0.915  كتلة ماء التبلر فى العينة = 

                                            

     0.78 g                               0.1345 g 

 208 g/mol                               x  g 

                         x   = 36  g            

2 mol   =   18        ÷    عدد موالت جزيئات ماء التبلر  =    36 

11-  

     ( ) +      ( )              (  ) + 2    ( ) 

 حمض             قاعدة                                                       

               

 
 = 

               

 
 

Mb = 0.3333 M     

 الحجم باللتر × عدد الموالت ) القلوى ( = التركيز 

  =0.3333      × 0.45   = 0.15  mol  

 الكتلة المولية   × = عدد الموالت   NaOHكتلة 

   =  0.15    ×40      =    6  g =  5.94 g  

12 –  

                                                        KOH   = 56   gالكتلة المولية لـ 

  L 0.1=    1000÷   100 الحجم باللتر = 

 كتلة المول    ÷ عدد الموالت = الكتلة   

  =5.6   ÷56    = 0.1  mol  

  الحجم÷  التركيز   = عدد الموالت  

  = 0.1    ÷0.1             = 1  M  

  H2SO4 + 2KOH                            K2SO4 +      

 قلوي                                           حمضي                       

   = 0.5                                            = 1 

     = ??                                                =  30 L  

   = 1                                               = 2 

  
    

  
  =  

    

  
         

             

 
  =  

           

 
                          

    = 30 ml   =        0.3   L 

 

 



1)           +                                       +        +        

2)        +                                        +        

3)           +                                     +          

4)          +                                            +        +        

5)           +                                          +        +        

6)            +                                         +                

7)                                                   +        +        

8)           +                                            

9)             +         +                                       +               +        

10)            +                                          +            

11)         +                                                +        

12)                 +                                          +        

13)          +                                              +         

14)             +                                           +        +        +      

15)              +                                                +          

16)          +                                                  +          

17)                                               +        +        

18)        +                                         

19)            +            +              

                                           +           +            +                     

20)           +                                           +         

21)        +                                               

22)          +                                         +         

23)           +                                         +         

24)         +                                       +        +        

25)          +                                         +         

26)         +                                        +        

27)        +                                      +        +       

28)         +                                       +        



29)           +                                           +          

30)                                             +         +       

31)          +                                       +         +         

 

32)            +            +                         

                                                           +                +         +        

33)           +                                         

34)             +                                           +              

35)            +                                           +           

36)            +                                          +          

37)            +                                                 +          

38)           +                                      +        

39)               +                                                    +             

40)               +                                               +             

41)             +                                                   +         

43)           +                                                  +            

42)           +                                                    +            

44)           +                                                +            

45)           +                                                 +            

46)           +                                                  +          

47)          +        +                                        

48)           +                                        +          

49)                                                   +       

50)          +                                                +          

51)         +                                               +         

52)        +                                              
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 الثالثإجابات الباب 

 

 

 

 د  .5 ب  .4 د  .3 ب  .2 أ  .1
          

 ج  .11 ب  .9 أ  .8 ب  .7 ب  .6
          

 د  .15 د  .14 د  .13 ج  .12 ب  .11
          

 ج  .21 ج  .19 ج  .18 ج  .17 د  .16
          

 أ  .25 ب  .24 ج  .23 أ  .22 ج  .21
          

       ب  - 27  أ  .26

 

 
 

تفاعل محلول نترات الفضة مع محلول كلوريد الصوديوم تفاعل  -1

تام بسبب ترسب كلوريد الفضة وخروجة من حيز التفاعل على 

 +  NaCl(aq)  + AgNO3(aq)     NaNO3(aq)  صورة راسب

AgCl(s) ↓   

تفاعل حمض االسيتيك مع الكحول االيثيلي تفاعل انعكاسي بينما 

 النواتج والمتفاعالت في حيز التفاعلبسبب وجود 

CH3COOH(l) + C2H5OH(l)    

CH3COOC2H5(aq) + H2O(l) 

  

ألنه عند زيادة الضغط على تفاعل غازى متزن ينشط التفاعل  -2 

فى اإلتجاه الذى يقل فيه عدد الموالت  وبالتالي يسير في اإلتجاه 

 البخار (الطردى و يزداد معدل تكون غاز النشادر .) او كمية 

N2  + 3H2    2NH3   /     2H2 + O2    2H2O   

 

ألن محاليلها تامة التأين في الماء ولذلك ال تحتوى على جزيئات  -3

 غير مفككة .

ألنه ينجذب إلى زوج اإللكترونات الحر الموجود على ذرة   -4

 أكسجين أحد جزيئات الماء و يرتبط مع جزئ الماء برابطة تناسقية 

H
+
 +   H2O     H3O

+
    +   Cl

-
 

 حيث أن طبيعة المواد المتفاعلة تتوقف على عامالن  -5

األول هو نوع الروابط في المواد المتفاعلة حيث أن المركبات 

األيونية التي تتم التفاعالت فيها بين األيونات أسرع من المركبات 

التساهمية التي تتم فيها التفاعالت بين الجزيئات التي تحتاج إلى 

 طاقة لكسر الروابط التساهمية .

الثانى هو مساحة السطح العرض للتفاعل الذى يؤدى زيادته إلى 

 زيادة سرعة التفاعل .

ألن حمض الكبريتيك قوى تام التأين في الماء وبالتالي ال يؤثر  -6

 التخفيف في معدل تأينه .

ألن زيادة درجة الحرارة تؤدى إلى زيادة عدد الجزيئات  -7

وبالتالي تزداد فرص التصادمات بين الجزيئات وبالتالي المنشطة 

 تزداد سرعة التفاعل الكيميائى .

ألن حمض الهيدروكلوريك وهيدروكسيد الصوديوم إلكتروليتات  -8

 قوية تامة التأين في الماء لذلك توجد في صورة أيونات .

 يزيد من سرعة التفاعل الطردى و العكسى معا بنفس المعدل .  -9

ألنه عند إضافة كلوريد الحديد  - 11 III ينشط التفاعل في اإلتجاه  

IIIالطردى فيزداد تركيز ثيوسيانات الحديد  ذات اللون األحمر  

 الدموى .

ألنه عند تبريد تفاعل متزن طارد للحرارة فإن التفاعل ينشط في  -11

 عديم اللون N2O4اإلتجاه الطردى وبالتالي يزداد تركيز 

N2O4 (g)  + heat           2NO2 (g) 

ألنه كلما زاد التركيز )  زاد عدد الجزيئات المتفاعلة  ( فتزيد  – 12

 فرص التصادم و تزيد سرعة التفاعل الكيميائى .

ألن بعض الجزيئات قد ال تمتلك الحد األدنى من طاقة التنشيط  -13

 ونتيجة لذلك فإن التصادم بينها ال يؤدى إلى حدوث تفاعل كيميائى .

( لثابت االتزان تعني أن التقاعل   Kc<  1القيمة الصغيرة )  – 14

العكسي سائد حيث أن حاصل ضرب تركيز النواتج ) في البسط ( 

أقل من حاصل ضرب تركيز المواد المتفاعلة ) في المقام ( " كل 

مرفوع ألس يساوي عدد موالته " مما يعني أن التفاعل ال يسير 

 اتج  وأن التفاعل العكسي  هو السائد  بشكل جيد نـحو تكوين النو

(  لثابت االتزان تعني أن التقاعل   Kc>  1القيمة الكبيرة  )  – 15

الطردي سائد حيث أن حاصل ضرب تركيز النواتج ) في البسط ( 

أكبر  من حاصل ضرب تركيز المواد المتفاعلة ) في المقام ( " كل 

مرفوع ألس يساوي عدد موالته " مما يعني أن التفاعل ال يسير 

 هو السائد    بشكل جيد نـحو تكوين المتفاعالت  وأن التفاعل الطردي

 

التفاعل السائد أو االسهل حدوثا عندما يكون ثابت االتزان  -1

 صغيرا )أصغر من الواحد الصحيح (

 ضغط بخار الماء الموجود فى الهواء فى درجة حرارة معينة -2

أقصى ضغط لبخار الماء يمكن أن يتواجد فى الهواء عند درجة  -3

 حرارة معينة

والمواد الناتجة من التفاعل تفاعالت تكون المواد المتفاعلة  -4

 موجودة باستمرار فى حيز التفاعل

تفاعالت المركبات االيونية التى تتم فى وقت قصيرا جدا بمجرد  -5

 خلط المتفاعالت

 

 الباب الثالث إجابات 

1 

2 

3 
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 الثالثإجابات الباب 

 التأين(1

 االس الهيدروجينى(2

 للتخفيفقانون استفالد (3

 درجة الذوبان(4

 الحاصل األيونى للماء(5
 حاصل اإلذابة لمركب شحيح الذوبان(6

 معدل التفاعل الكيميائي(7

 قانون فعل الكتلة(8

 التفاعالت التامة-9

 االتزان الكيميائى-10

 طاقة التنشيط-11

 نظرية التصادم-12

 اإلنزيمات-13

 المحلول المشبع-14

 التميؤ-15

 درجه التفكك-16
 

نظام ساكن على المستوى المرئى وديناميكى على المستوى غير  -6

 المرئى

كبيرا )أكبر  التفاعل السائد أو االسهل حدوثا عندما يكون ثابت االتزان -7

 من الواحد الصحيح (

الجزيئات ذات الطاقة الحركية المساوية لطاقة التنشيط أو  -8

 تفوقها

مجموع الضغوط الجزئية للغازات المتفاعلة والناتجة من  -9

 التفاعل فى نفس درجة الحرارة

اذا حدث تغير فى أحد العوامل المؤثرة على نظام فى حالة اتزان  -10

, التركيز فان النظام ينشط فى مثل الضغط , درجة الحرارة 

 االتجاه الذى يقلل أو يلغى هذا التأثير

مادة يلزم منها القليل لتغير معدل التفاعل الكيميائى دون أن  -11

 تتغير او تغير من وضع االتزان

مواد توصل محاليلها أو مصهوراتها التيار الكهربى عن طريق  -12

 حركة أيوناتها )المماهة او الحرة (

ون من اتحاد جزىء ماء مع أيون هيدروجين أيون موجب يتك -13

 موجب ناتج من تأين االحماض فى محاليلها المائية

عملية تحول كل الجزيئات غير المأينة الى أيونات فى المحاليل  -14

 المائية لاللكتروليتات القوية

تحول جزء ضئيل من الجزيئات غير المتأينة الى ايونات فى  -15

 لاللكتروليتات الضعيفةالمحاليل المائية 

 

 

 التفاعل اإلنعكاسى التفاعل التام
تفاعالت تحدث فى اتجاه واحد 

بسبب خروج أحد النواتج من 

حيز التفاعل فى صورة راسب 

أو غاز، حيث ال تستطيع المواد 

الناتجة أن تتحد مع بعضها مرة 

أخرى لتكوين المواد المتفاعلة 

) معادلة  تحت ظروف التجربة

 رقم 

تفاعالت غير منتهية تسير فى 

اتجاهين أحدهما طردى واآلخر 

عكسى، حيث توجد المواد 

المتفاعلة والمواد الناتجة من 

التفاعل باستمرار فى حيز 

 ) معادلة رقم  التفاعل

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إلكتروليتات ضعيفة إلكتروليتات قوية
مركبات تتأين تأيناً تاماً عند ذوبانها 

فى الماء إلى أيونات موجبة 

 وسالبة

مركبات تتأين تأيناً غير تام 

)ضعيف( عند ذوبانها فى 

الماء أى تحتوى على 

 جزيئات وأيونات

توصل التيار الكهربى  توصل التيار الكهربى بدرجة قوية

 بدرجة ضعيفة

NaOH – KOH – HCl – NaCl CH3COOH – NH4OH 
 

 

 

 

 

 

 

 

       

1-     N2(g) + 3H2(g)  2NH3(g) 

2- CH3COOH(aq) + H2O(l)        H3O
+

(aq) + CH3COO
-
(aq) 

3- NH3 (g) + H2O(l)            NH4
+

 (aq) + OH
-
 (aq) 

4-  PbBr2 (s)              Pb
2+

 (aq) + 2Br 
-
 (aq) 

 

 

 التعادل التميؤ

عملية ذوبان الملح في الماء 

لينتج الحمض والقلوي المشتق 

 منهما الملح .

 

تفاعل حمض وقلوي 

 لينتج ملح وماء

 االتزان األيونى االتزان الكيميائى 
هو نظام ديناميكى يحدث عندما 

يتساوى معدل التفاعل الطردى مع 

تركيزات معدل التفاعل العكسى وتثبت 

كل من المتفاعالت والنواتج ويظل 

االتزان قائماً مادامت النواتج 

والمتفاعالت فى حيز التفاعل وظروف 

التفاعل ثابتة مثل )الضغط ودرجة 

 الحرارة(.

ينشأ هذا االتزان فى 

محاليل اإللكتروليتات 

الضعيفة بين جزيئاتها 

واأليونات الناتجة 

ويثبت فيه تركيز 

 والجزيئات.األيونات 

4 

5 

6 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 
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 الثالثإجابات الباب 

 اسئله متنوعه 

التفاعل ينشط فى االتجاه الطردى فيزداد )أ( تقليل حجم الوعاء يجعل ( 2

 معدل تكوين ثانى اكسيد النيتروجين

)ب( رفع درجة الحرارة يجعل التفاعل يسير فى االتجاه العكسى فيقل 

 معدل تكوين ثانى اكسيد النيتروجين

)ج( سحب االكسجين يجعل التفاعل يسير فى االتجاة العكسى فيقل 

 معدل تكوين ثانى اكسيد النيتروجين

 )د( ال يؤثر

( يتأين حمض الهيدروكلوريك الى ايونات الكلوريد وايونات 1()2

الهيدرونيوم مما يؤدى الى زيادة تركيز أيونات الهيدرونيوم الكلية فيختل 

 االتزان فينشط التفاعل فى االتجاه العكسى فيقل تركيز ايون االسيتات

د وايونات ( يتفكك هيدروكسيد الصوديوم الى ايونات الهيدروكسي2) 

صوديود فترتبط  ايونات الهيدروكسيد مع ايونات الهيدرونيوم مكونه 

جزيئات الماء مما يؤدى الى نقص تركيز ايونات الهيدرونيوم فينشط 

التفاعل فى االتجاه الطردى لتعويض هذا النقص فيزداد تركيز ايون 

 االسيتات

لوريد وينشط يتأين حمض الهيدروكلوريك و يزداد تركيز أيونات الك (  3

التفاعل في االتجاة العكسي ويتكون المزيد من الراسب ويبدأ المحلول في 

  . Kspالتعكير الن حاصل ضرب تركيز االيونات أكبر من 

HCl(aq)                         H(aq)
+
   +    Cl

-
(aq) 

 استخدام عامل حفاز  – 1(  4

 استخدام حمض هيدروكلوريك اعلي تركيز  – 2

 الماغنسيوماستخدام مسحوق من  – 3

 رفع درجة الحرارة  – 4

 ال يؤثر – 1(  5

 يزاح التفاعل في االتجاه الطردي  – 2

 يزاح التفاعل في االتجاه العكسي   -3

 ال يؤثر – 4

 ال يؤثر – 5

6  )HCl  <   NH4Cl   <NaCl    <Na2CO3 

 حساب تركيز أيون الهيدرنيوم لألحماض الضعيفة.(  7

 حيث أن  

CH3COOH + H2O   H3O
+
 + CH3COO

-
 

 

    
[   

 ][       ]

[       ]
 

  Cوحمض الخليك ضعيف يعتبر تركيزه ثابت = 

  فإن :

 
    

[   
 ] 

 
 

CKOH a  ][ 3  
 

أثبتتت رياضتتياً كيفيتتة حستتاب تركيتتز أيتتون الهيدروكستتيل النتتاتج (  8

 NH3من تأين قاعدة ضغيفة مثل 

NH3 + H2O   NH4
+
 + OH

-
 

NH4]حيث أن  
+
] = [OH

-
]    

]NH[

]OH][NH[
Kb

3

4



 

: فإن Cbوتركيز النشادر يعتبر مقدار ثابت 

 

b

b
C

]OH[
K

2

 

bb CK]OH[ 
 

كلوريد األمونيوم )ملتح مشتتق متن حمتض قتوى متع تميؤ  -1  ( 9

 قاعدة ضعيفة(

H2O    H
+
 + OH

- 

NH4Cl    Cl
-
 + NH4

+
 

NH4Cl + H2O              H
+
 + Cl

-
 + NH4OH 

ينتج هيدروكسيد األمونيوم وأيونات الهيدروجين وأيونات 

 ويالحظ من التفاعل ما يأتى:  الكلوريد.

ال يتكون حمض الهيدروكلوريك ألنه إلكتروليت قتوى تتام التتأين  (أ )

H)وتظل 
+
 فى الماء. (

OH)أيونتتات  (ب )
-
تتحتتد متتع أيونتتات األمونيتتوم وتتكتتون جزيئتتات  (

OH)هيدروكسيد األمونيوم ضعيفة التأين وبذلك تنقص أيونتات 
-
) 

 من المحلول فيختل اإلتزان.

ى حالتته األصتلية وتبعاً لقاعتدة لوشتاتلييه ولكتى يعتود االتتزان إلت (ج )

تتتتأين جزيئتتات أختترى متتن المتتاء حتتتى تعتتوض التتنقص فتتى أيونتتات 

(OH
-
H)فيزداد تراكم أيونات  (

+
 فى المحلول. (

H)إذا يصتتبح المحلتتول حمضتتياً ألن تركيتتز  (د )
+
أكبتتر متتن تركيتتز  (

(OH
-
 pH < 7ويكون  (

 

تميؤ أسيتات األمونيوم )ملح مشتق من حمض ضتعيف وقلتوى  -2

 ضعيف(

H2O    H
+
 + OH

- 

CH3COONH4    CH3 COO
-
 + NH4

+
 

 CH3COONH4 + H2O          CH3COOH + NH4OH 

 ويالحظ من التفاعل ما يأتى:

 يتكون حمض األسيتيك وهو إلكتروليت ضعيف التأين. (أ )

 يتكون هيدروكسيد األمونيوم وهو إلكتروليت ضعيف التأين. (ب )

H)إذا يصتتتبح المحلتتتول متعتتتادل التركيتتتز ألن تركيتتتز  (ج )
+
= تركيتتتز  (

(OH
-
) pH = 7   
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 الثالثإجابات الباب 

)ملح مشتق من حمض قتوى متع قاعتدة  IIIتميؤ كلوريد حديد  -3

 ضعيفة(

3H2O   3H
+
 + 3OH

- 

FeCl3    3Cl
-
 + Fe

3+
 

FeCl3 + 3H2O                 3H
+
+3Cl

-
 + Fe(OH)3 

وأيونات الهيدروجين وأيونات  IIIينتج هيدروكسيد حديد 

 الكلوريد.ويالحظ من التفاعل ما يأتى:

ال يتكتتون حمتتض الهيتتدروكلوريك ألنتته إلكتروليتتت قتتوى تتتام  (أ )

H)التأين وتظل 
+
 فى الماء. (

OH)أيونتتات  (ب )
-
وتتكتتون جزيئتتات  IIIتتحتتد متتع أيونتتات حديتتد  (

OH)ضعيفة التأين وبذلك تنقص أيونتات  IIIهيدروكسيد حديد 
-
) 

 من المحلول فيختل اإلتزان.

وتبعاً لقاعتدة لوشتاتلييه ولكتى يعتود االتتزان إلتى حالتته األصتلية  (ج )

تتتتأين جزيئتتات أختترى متتن المتتاء حتتتى تعتتوض التتنقص فتتى أيونتتات 

(OH
-
H)فيزداد تراكم أيونات  (

+
 فى المحلول. (

H)إذا يصتتبح المحلتتول حمضتتياً ألن تركيتتز  (د )
+
أكبتتر متتن تركيتتز  (

(OH
-
 pH < 7ويكون  (

تميتتؤ كربونتتات الصتتوديوم )ملتتح مشتتتق متتن حمتتض ضتتعيف  - 4

 وقاعدة قوية(

2H2O   2H
+
 + 2OH

- 

Na2CO3    CO3
2-

 + 2Na
+
 

Na2CO3 + 2H2O               H2CO3 + 2Na
+
 + 2OH

-
 

 يتكون حمض الكربونيك وأيونات كل من الصوديوم والهيدروكسيد

 ويالحظ من التفاعل ما يأتى:

ال يتكون هيدروكستيد صتوديوم ألنته إلكتروليتت قتوى تتام التتأين  (أ )

OH)وتظل أيونات 
-
 فى الماء. (

H)أيونتتتات  (ب )
+
تتحتتتد متتتع أيونتتتات الكربونتتتات ويتكتتتون حمتتتض  (

H)الكربونيتتك ضتتعيف التتتأين وبتتذلك تستتحب أيونتتات 
+
باستتتمرار  (

 من اتزان تأين الماء فيختل االتزان.

وتبعتتاً لقاعتتدة لوشتتاتلييه ولكتتى يعتتود االتتتزان إلتتى حالتتته األولتتى  (ج )

تتتتأين جزيئتتات أختترى متتن المتتاء حتتتى تعتتوض التتنقص فتتى أيونتتات 

(H
+
OH)فيزداد تركم أيونات  (

-
 فى المحلول. (

OH)إذن يصتتبح المحلتتول قلويتتاً ألن تركيتتتز أيونتتات 
-
أكبتتر متتتن  (

H)تركيزات أيونات 
+
 pH > 7 وبذلك يكتون الترقم الهيتدروجينى (

 ويكون كربونات الصوديوم قلويا.

(    حمتتتتض الهيدروستتتتيانيك > حمتتتتض الكربونيتتتتك > حمتتتتض 10

 الهيدروفلوريك > حمض الفوسفوريك

 ( متعادل   3( قاعدى             2( حامضى            1    (  11

 العوامل التى تؤثر على :         (   12

 معدل التفاعل الكيميائى   -1

المتفتاعلتة , التركيتز , درجتة الحترارة , الضتغط , طبيعة المتواد 

 العوامل الحفازة , الضوء

 نظام متزن  التركيز , درجة الحرارة , الضغط   -2

 درجة الحرارة   Kcو   Kp تي الـ   قيم -3

تجربتتة توضتتح قتتانون فعتتل الكتلتتة ي أثتتر التغيتتر فتتى التركيتتز (   13

 على معدل التفاعل

)لونته أصتفر( بالتتدريج إلتى  (III)]أ[ إضافة محلتول كلوريتد الحديتد 

 محلول ثيوسيانات األمونيوم )عديم اللون(

  يصتتير لتتون خلتتيط التفاعتتل أحمتتر دمتتوى بستتبب تكتتون

ويستتتير التفاعتتتل فتتتى اإلتجتتتاه  IIIثيوستتتيانات حديتتتد 

 الطردى

 ]ب[ وعند إضافة محلول كلوريد األمونيوم إلى أنبوبة االختبار.

  يقتل اللتون األحمتر التدموى بستبب تكتون كلوريتد حديتد

III  ولونتته أصتتفر باهتتت ويستتير التفاعتتل فتتى اإلتجتتاه

 العكسى.

 

FeCl3 + 3NH4SCN  Fe(SCN)3 + 3NH4Cl 

 عديم اللون   أصفر باهت        أحمر دموى                     

 التفسير:

  زيادة تركيز المتفاعالت يجعل سرعة التفاعتل الطتردى

 تزيد.

  زيتتادة تركيتتز النتتواتج يجعتتل ستترعة التفاعتتل العكستتى

 تزيد.

 

 اشرح تجربة توضح بها  اثر الحرارة على معدل التفاعل الكيميائى ( 14

 

 

 
 

 
يحتوى علتى غتاز ثتانى أكستيد نيتتروجين   نحضر دورق زجاجى التجربة: 

فتتى حالتتة  (NO2/N2O4))لونتته بنتتى محمتتر( وهتتو عبتتارة عتتن خلتتيط متتن 

 اتزان.

 .عند وضع الدورق فى الماء البارد 

 (NO2)المشاهدة: فإن اللون البنى يتزول لتحتول ثتانى أكستيد النيتتروجين 

 عديم اللون. (N2O4)إلى رابع أكسيد نيتروجين 

 الماء البارد. إذا اخرج الدورق من 

 المشاهدة: فإن اللون البنى يبدأ فى الظهور مرة أخرى.

 إذا وضع الدورق فى الماء الساخن 

 (NO2)إلى  (N2O4)المشاهدة: فإن اللون البنى يزيد لتحول 

 

2NO2          N2O4 + Heat ( H  = -) 
 اإلستنتاج العام:

 على تفاعل كيميائى متزن:أثر درجة الحرارة 

         فى التفاعل الطارد للحرارة: 

 .خفض درجة الحرارة يؤدى إلى سير التفاعل فى االتجاه الطردى 

 .رفع درجة الحرارة يؤدى إلى سير التفاعل فى االتجاه العكسى 

 استفالدقانون استنتاج (  15

حمض ضعيف أحتادى البروتتون وعنتد ذوبانته فتى  (HA)نفرض أن 

 الماء يتفكك حسب المعادلة:

HA   H
+
 + A

-
 

 الطردى

 العكسى

NO2 N2O4 NO2 

 درجة حرارة الغرفة ماء ساخن مخلوط مبرد

N2O4 

 تبريد

 تسخين
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 الثالثإجابات الباب 

 1              

 عدد الموالت المفككة حيث 

          فإن التركيز =          Vوإذا كان الحجم باللتر = 

  

 
























 

VVV

1

 
 

      =  Kaاالتزان ويكون ثابت 

   








 




















V

VV
Ka 1

 

    
  

       
       .               

    

      
   

فى حالة اإللكتروليت الضتعيف تكتون قيمتة    صتغيرة جتداً حيتث

)(يعتبر   11 

V
Ka

2


 
    =  Cمول من الحمض يكون تركيز الحمض  1وعند أخذ 

 وتصبح العالقة

CKa  2

                C

Ka

  

 مسائل 

1- 

 

 

 

Kc = 4.80 X 10-5 

 

2-  

 =    N2تركيز 
 عدد الموالت 

= 
2.4   =1.2  

 2 الحجم باللتر موالرى
 

 =   H2 تركيز 
 عدد الموالت 

= 
1.6   =0.8  

 2 الحجم باللتر موالرى
 

 =    NH3تركيز 
 عدد الموالت 

= 
0.56 

 موالرى  0.28=  
 2 الحجم باللتر

 

        
[   ]

 

[  ][  ]
    =     

0.128      =
       

           
    = 

2 (pNH3 ) 
= Kp ) (pN2  ×3(pH2) 

 
2(0.6  ) 

= Kp 
(2.3 × )3(7.1 ) 

           

Kp = 4.373 X10-4 
صغيرة أقل من الواحد الصحيح تعني أن التفاعل  Kpقيمة 

 العكسي سائد 

  -يمكن زيادة كمية النشادر : 

 سحب النشادر  – N2  , H2      2 زيادة تركيز المتفاعالت  – 1

 زيادة الضغط – 4                   تبريد النشادر المتكون .   - 3
 

3- 
 

   = 
               

       

25 = 
              

       
       

        

          = 4.032        atm 
 

4- 

   = 
[   ]

 

[  ][  ] 
                               

    = 
[      ]

 

 [   ] [      ] 
                               

  Kcالمحسوبة مع   Kc التفاعل في حالة اتزان لتساوي قيمة 

 للتفاعل . 

   2-  

   NO2 )أ( ينشط التفاعل في االتجاة العكسي و يقل تركيز

   NO2 )ب( ينشط التفاعل في االتجاة الطردي و يزداد  تركيز
 

√=   ) أ (  -5
  

  
  =0.012649 

 

1.26x10              )ب(
-3

  =   Cb ×Kb
    =   [OH

-
] 

 

pOH=-log ] OH [ 

pOH  = 2.897للمحلول 

 14 - 2.89 = 11.1للمحلول =  pH) ج  ( 

 X 1.2649) د ( تركيز األمونيوم  = تركيز ايون الهيدروكسيد = 

10-3 M 

2
 [NO2] 

= Kc 
     [N2O4     ] 

 
2
 [0.0032]

 
  

= 

 

Kc 
[0.213] 

 عدد الموالت

 الحجم باللتر

 مول 1

V 

 تركيز النواتج

 تركيز المتفاعالت
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 الثالثإجابات الباب 

6-  
α    3   100  =  0,03 

Ca  = 0,2  M 
 

   =         =    3                 

[   
 ] = √      = √              

[   
 ] =        mol/L 

pH = -log [   
 ] 

pH = -log (      ) = 2.221 
pOH = 14 - pH = 14 - 2.221 = 11.77  

 

7-  
 ألن هيدروكسيد الباريوم قلوي قوي تام التأين في الماء 

OH فان  تركيز       
 - 

  0.1= تركيز هيدروكسيد الباريوم = 

Ba(OH)2                        +       

[   ] =  0.2  M           

pOH =  - log 0.2    =  0.7   

PH   =  14 – pOH   = 14 – 0,7 = 13,3   
 

8-    
 [   

 ] = 10 –pH = 3.16227 
    [   

 ]2 / Ca     = 1 X 10 -21 

3.16 x 10-10     =    = √
  

  
   𝛼  

 

9-    
Ca3(PO4)2(s)                        3Ca

+2
  (aq)   +     2PO4

-3
  (aq) 

Ksp = [Ca
+2

] 
3
 [PO4

-3
  ] 

2
      

Ksp = [1 X 10
-8

]
3
 [0.5 X 10

-3
]
2
 = 2.5 x 10

-31
 

 

11-    

 [    ] = 10 
–poH

 = 10
-5.52

  

Al(OH)3               Al
+++

  + 3OH 
– 

 

1 mol            1 mol       3mol 

                     10
-5.52

       10
-5.52

 

                        3                        
                

3
   [OH

-
    [ ]Al

+3
  ]  Ksp  = 

  KSP =  ( 1 X 10
-6

 )  ( 10
-6 

 )
 3 

  KSP = 2.7 X 10
-27

 

 
11-    

 

              
(aq) +   

(aq) 

    X             X            2X 

    = [    ][   ]  = X ( 2X )
2
 

4 X       =      

X = √
            

 

 

 = 2.136 x       mol/L 

 )ب( تركيز أيونات الفلوريد.  

 [  ] = 2X = 2 X 2.136 X       

[  ] = 4.2 X      mol/L 

    )أ( درجة ذوبان فلوريد الكالسيوم 

2.136 x      mol/L                                       =   

الكتلة  mol/L  x= درجة الذوبان بوحدة  g/Lدرجة الذوبان بوحدة 

 المولية 

                                =2.136 x       x 78  =0.017 g/L 
 

12-  

 mol  0.01=    24÷   0.24كتلة المول  = ÷  عدد الموالت  =  كتلة المادة  

 الزمن ÷  معدل التفاعل = عدد الموالت   

    =0.01      ÷14    =mol/s    7.1428 x 10 
-4

 
 

13-  
[   ]

 

[  ][   ]
 

   =   

 

 [   ]
 

[  ][   ]
 

   =3    

[ O2] =  0.028  M           

 الحجم  × عدد الموالت = التركيز 

 =0.028       × 2=  mol   0.056 
 

91  ) 

 

Ca = 
     

         
 = 0.02 M

  = 
   

     
 = 0.03 

 

Ka =           3                  

[  ] = √      = √                 = 6 x     M 

pH = -Log ( 6 x 10-4 ) = 3.22 
pOH = 14 - 3.22 = 10.778
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 إجابات الباب الرابع

 

 

 

 

                  (د) – 3          (     ج) – 2                     )أ(    – 1
 ( أ) – 6        (      د) – 5  (    b( , ب :)Cأ : ) – 4
 9 – (d  )      (        a) – 8                     (   أ) – 7

11 – (a     )               11– (ب    )        (د) – 12 
15 – (b       )        (    C) – 14                  (  أ) – 13
16 – (a     )              17 – (C   )         18 – (د) 
 ( ج) – 21       (      أ) – 21                (    ج) –19
 ( ج) – 24       (      د) – 23                  (    ج) –22
 ( ج) – 27       (      ج) – 26                (    ج) –25
             (ج) – 29                (    ج) –28

 

 
 

 

لتفاعل االكسجين المتصاعد من عملية االكسدة مع أقطاب  -1
كربون األنود مكونا غازات أول وثانى أكسيد الكربون مما 

 يؤدى الى تأكل اقطاب الكربون

 2C(s)  +  3/2O2(g)            CO(g)   + CO2(g)           
 

ألنه عند حدوث خدش فى طبقة الطالء فان الفلز المراد  -2
حمايته ال يبدأ التأكل اال بعد تأكل طبقة الغطاء األنودى بالكامل 
وهو مايستغرق وقتا طويال جدا اما فى حالة الغطاء الكاثودى 

 فيتأكل الفلز المراد حمايته أوال ألنه أنشط كيميائيا . 

بسبب حدوث تفاعل أكسدة واختزال تلقائى مما يؤدى الى  -3
ترسب النحاس على سطح الخارصين بينما يذوب الخارصين 

 فى المحلول مكوناً كبريتات الخارصين عديمة اللون 

Zn(s)  + CuSO4 (aq)
                  

   ZnSO4 (aq)
 
+ Cu 

 

تزود ألنها ال تستهلك كباقى الخاليا الجلفانية حيث انها  -4
بالوقود من مصدر خارجى باستمرار وال تختزن الطاقة كبقية 
الخاليا و تبطن من الداخل بطبقة من الكربون المسامى 
ليسمح باالتصال بين الحجرة الداخلية و المحلول االلكتروليتى 

 الموجود بها.

ألنه القطب الذي االنود هو القطب السالب فى الخلية الجلفانية  -5
، ويكون ألكسدة فيكون مصدراً لإلكتروناتتحدث عنده عملية ا

 القطب الموجب فى الخلية التحليلية التصاله بالقطب الموجب
 .للبطارية 

بسبب انخفاض تركيز حمض الكبريتيك بسبب زيادة كمية  -6
 PbO2الماء الناتج من عملية التفريغ وتحول مواد الكاثود 

   PbSO4.  الى كبريتات رصاص   Pbواالنود 

لتغير تركيز ايونات الهيدروجين فى المحلول ) ال يساوي  -7
1.0M 1( او لتغير الضغط الجزئى للغاز ) ال يساويatm )

 او كالهما.

لصعوبة اختزالها لصغر جهود اختزالها بالنسبة أليونات  -8
Cu

+2 .
 

لتوقف تفاعل األكسدة واألختزال في نصفى الخلية وتوقف  -9
 . الموصل لنصفي الخليةفى السلك سريان التيار الكهربى 

الليثيوم أخف فلز معروف ، جهد اختزاله القياسى هو االصغر  -11
ويفضل استخدام  V 3014-بالنسبة لباقى الفلزات االخرى 

البطارية فى السيارات الحديثة لخفة وزنها و قدرتها على 
 تخزين كمية كبيرة من الطاقة بالنسبة لحجمها .

و االكسجين المستخدم فى  الن الوقود الغازى من الهيدروجين -11
 اطالق الصواريخ هو نفسه الوقود المستخدم فى هذة الخاليا.

النة يرسب ايونات النحاس على هيئة كبريتيد نحاس فتقل  -12
ايونات النحاس التى تختزل فى نصف خلية النحاس وبالتالى 

 تقل تفاعالت االكسدة واالختزال ومعها يقل التيار فيقل الجهد

Na2S(S)  + CuSO4(aq)                  Na2SO4(aq)  +CuS (s) 
 

الن االمالح تتحول الى ايونات تجعله موصل جيد للكهرباء  -13
 )الكتروليت ( وهو ما يسرع من عمليات التأكل .

 اخر معدنى جزء اى وبين الخلية بين الكهربى االتصال لمنع -14
 .  الحماية عملية يضمن مما التربة فى موجود

فى الالزمة لتصاعد هذه الكتل من الغازات الن كمية الكهربية  -15
 فاراداى . 4الحالتين تكون 

( كمذيب للبوكسيت Na3AlF6وذلك حيث يعمل الكريوليت) -16
على خفض درجة انصهار  (CaF2)ويعمل الفلورسبار

 . 950Cإلى 2045C  المخلوط من

حيث تعمل بطارية الرصاص كخلية جلفانية أثناء عملية  -17
التفريغ و تحول الطاقة الكيميائية إلى كهربية عن طريق 
تفاعل أكسدة وإختزال تلقائى و تعمل كخلية إلكتروليتية أثناء 
عملية الشحن عند توصيلها بمصدر تيار كهربى خارجى 
جهده أكبر قليال من الجهد الناتج من البطارية ليحدث تفاعل 

 . أكسدة و إختزال غير تلقائى

Pb+ PbO2+4H
+
+2SO4

-2
          2PbSO4 + 2H2O, E=2.05V 

 .  

يتآكل االنود لحدوث عملية أكسدة لذرات لوح نصف خلية  -18
االنود فتتحول الى ايونات بينما تزداد كتلة الكاثود لحدوث 
عملية أختزال أليونات نصف خلية الكاثود فتتحول الى ذرات 

 تترسب على لوح نصف خلية الكاثود .

خلية الزئبق قلوية ألن األلكتروليت المستخدم هو هيدروكسيد  -19
وهو مادة قلوية بينما بطارية الرصاص  (KOH)البوتاسيوم 

حامضية ألن األلكتروليت المستخدم هو حمض الكبريتيك 
 (H2SO4)المخفف 

ألن المعادن التى تحتوى على شوائب تعمل هذة الشوائب  -21
الجلفانية الموضعية و على تكوين عدد ال نهائى من الخاليا 

التى تسبب تآكل الفلز األنشط وهذا ال يحدث فى المعادن النقية 
 لعدم أحتوائها على شوائب.

 

  
 

 

 

  

 الباب الرابع إجابات 



 

 عمالقة الكيمياء  للثانوية العامة واألزهرية  
56 

 إجابات الباب الرابع

 الشحن التفريغ

 يعتبر المركم خلية جلفانية
يعتبر المركم خلية 

 تحليلية

تتحول الطاقة الكيميائية إلى 
 كهربيةطاقة 

تتحول الطاقة 
الكهربية إلى طاقة 

 كيميائية

يقل تركيز حمض 
 الكبريتيك

يزداد تركيز حمض 
 الكبريتيك

 التفاعل غير تلقائى التفاعل تلقائى

 

E0 Emf 

 القوه الدافعة الكهربيه للخليه الجهد القياسى للقطب

الفرق فى الجهد بين القطب 
وايوناته في محلول موالري من 

 ايوناته 

مجموع جهدى االكسدة 
واالختزال او الفرق بين جهدى 
االكسده او جهدى االختزال 

 لقطبي الخليه

 

 

 

 

 

 

 

 الغطاء الكاثودي الغطاء األنودي 

 التعريف
تغطية الفلز المراد حمايته 
 بفلز اخر اكثر منه نشاطا  

تغطية الفلز المراد 
حمايته بفلز اخراقل منه 

 نشاطا  

 العيب او الميزة
اليتاكل الفلز المراد 
حمايته اال بعد تاكل 

 الغطاء األنودي بالكامل

عند حدوث خدش فيه 
يتاكل الفلز المراد 

 حمايته

 طالء الحديد بالقصدير طالء الحديد بالخارصين مثال
 

 

 موصالت إلكتروليتية  موصالت إلكترونية  

 التعريف
موصالت تعمل علي نقل 
التيار الكهربي من خالل 

 حركة إلكتروناتها

موصالت تعمل علي نقل 
التيار الكهربي من خالل 

 حركة أيوناتها

 سائلةمواد  مواد صلبة الحالة الفيزيائية

 يصحبه انتقال للمادة اليصحبه انتقال للمادة انتقال المادة

 امثلة
 فلزات صلبة -1

 سبائك -2

 مصاهير امالح-1

محاليل امالح وأحماض -2

 وقلويات

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سلسلة الجهود الكهربية 0 -1

 تفاعل االكسدة واالختزال 0 -2

 الرمز االصطالحى0 -3

 جهد الهيدروجين القياسى0 -4

 االلكتروليتات0 -5

 الكولوم0  -6

 الخاليا التحليلية الخاليا الجلفانية 

نظرية 
 العمل

يتم فيها تحويل انظمة 
الطاقة الكيميائية الي 
طاقة كهربائية عن 
طريق اكسدة 
واختزال تلقائي 

 مستمر

انظمة يتم فيها 
تحويل الطاقة 

الكهربية الي طاقة 
كيميائية عن طريق 
اكسدة واختزال غير 

 تلقائي

 االنود
القطب السالب الذي 
 يحدث عنده اكسدة

القطب الموجب الذي 
 يحدث عنده اكسدة

 ودالكاث
القطب الموجب الذي 
 يحدث عنده اختزال

القطب السالب الذي 
 يحدث عنده اختزال

 متشابهة او مختلفة مختلفة االقطاب

القنطرة 
 الملحية

بعضها يحتاج قنطرة 
 ملحية

التحتاج قنطرة 
 ملحية

الطاقة 
 الكهربية

 هي مصدر كهربي
تحتاج مصدر 

 كهربي
emf + سالبة   موجبة- 

1 

 الخاليا الثانوية الخاليا االولية

خاليا جلفانية تتحول فيها الطاقة 
الكيميائية المختزنة الي طاقة كهربائية 

تفاعل اكسدة واختزال من خالل 
 تلقائي غير انعكاسي

خاليا جلفانية تتحول فيها الطاقة 
الكيميائية المختزنة الي طاقة كهربائية 
من خالل تفاعل اكسدة واختزال 

 تلقائي انعكاسي

 يمكن اعادة شحنها اليمكن اعادة شحنها

 امثلة
 خلية الزئبق -خلية الوقود 

 امثلة
 –بطارية الرصاص الحامضية 

 بطارية أيون الليثيوم

 

2 

3 

8 

5

5

6

7 

 مادة المهبط عند تنقية النحاس مادة المصعد عند تنقية النحاس
 رقائق النحاس النقى النحاس غير النقى

 

9 
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 االيونات السالبة )االنيونات(0          -7

 الجراميه0الكتلة المكافئة  -8

 التحليل الكهربي0  -9

 
 
 
 

  -القطب المضحى: -1 

فلز نشط كيميائيا يوصل بفلز اخر اقل نشاطا لحماية الفلز  -أو   

 االقل نشاطا من الصدأ والتاكل 0

 -القنطرة الملحية:-2

تقوم بالتوصيل بين محلولى نصفى   Uأنبوبة على شكل حرف  -

 الخلية دون االتصال المباشر0

تقوم بمعادلة الشحنات الموجبة والسالبة فى محلولى نصفى  -

 الخلية 0         

 الصدأ :-3

عملية تأكل كيميائى للفلزات بفعل الوسط المحيط بسبب تفاعالت  -

 اكسدة واختزال غير مرغوب فيها 0

 

 الفاراداى: -4

لكهرباء الالزمة لترسيب او اذابة او تصاعد الكتلة المكافئة كمية ا -

 الجرامية ألى عنصر عند أحد االقطاب0

 قانون فاراداى االول: -5

تتناسب كتل المواد المتكونة أو المستهلكة عند أى قطب سواء  -

كانت غازية أو صلبة تناسبا طرديا مع كمية الكهرباء التى تمر فى 

 االلكتروليت0

 فارداى الثانى  : قانون -6

تتناسب كميات المواد المختلفة المتكونة او المستهلكة عند مرور  -

نفس كمية الكهرباء فى عدة الكتروليتات متصلة على التوالى مع 

 كتلها المكافئة0

 القانون العام للتحليل الكهربى: -7

( فى محلول الكتروليتى فأن ذلك 1Fعند مرور واحد فاراداى ) -

بان او ترسيب او تصاعد كتلة مكافئة جرامية من يؤدى الى ذو

 المادة عند أحد االقطاب0     

 الصوره المتاكسده للعناصر -8

هى الصوره التى يكون فيها الفلزات على هيئه ايونات والالفلزات 

 على فى صورتها العنصرية

  
 
 

 من الشوائب تنقية خام النحاس خطوات :  

 الحادثة في الخلية:المكونات و التفاعالت 

  األكسدة )+( : –( عند األنود )المصعد ❶

Cuالنحاس )فلز       
o

 ( غير نقي0

Cu
(s)

                 Cu
2+

(aq) + 2e¯ 

 ( :–)اإلختزال  –عند الكاثود )المهبط(  ❷

 100%سلك أو رقائق النحاس النقي      

Cu
2+

(aq) + 2e¯                   Cu
(s)

 

 التفاعل الكلي هو : ❸

          2CuSO4(s)
                    Cu

2+

(aq) + SO4

2
¯

       

 اإللكتروليت:  محلول مائي من كبريتات النحاس0❹

 :الشوائب الموجودة اصالُ فى مادة المصعد )األنود( فهي نوعان 

 
: الخارصين والحديدشوائب 

  
Zn       )أكسدة(

(s)
                 Zn

2+

 (aq) + 2e¯ 

)أكسدة(           Fe
(s)

                 Fe
2+

 (aq) + 2e¯ 

عندد  )ال تدذوب(إذا وجدت فال تتأكسدد شوائب الذهب والفضة :

جهددد تأكسددد النحدداس وتتسدداقط أسددفل األنددود ا وتددزال مددن قددا  

 الخلية لصعوبة أكسدتها بالنسبة أليونات النحاس0
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

  تجربة عملية لطالء إبريق بطبقة من الفضة : 

:الخطوات 
① نظف سطح إبريق جيداً ) أو ملعقة أو ساق (  
②أغمددس اإلبريددق فددى محلددول إلكتروليتددي يحتددوى علددى أيونددات  

الفضة ) مثالً نترات الفضة ( ويوصل عند القطب السدالب للبطاريدة 
 وبذلك يصبح مهبطاً )كاثود(

③ضع في  المحلول عمود من الفضدة بالقطدب الموجدب ويصدبح  
 مصعدا )آنود( كما هو موضح بالرسم:

 عند األنود )المصعد( : ❶

       Ag
O

(s)
               Ag

+

(aq)
 + e¯                  

 لمهبط( :الكاثود )ا عند ❷

   Ag
+

 (aq)
 + e¯                Ag

O

 (s) 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

   خطوات إستخالص األلومنيوم من خام البوكسيت: 

(   Al2O3)  البوكسدديتيسددتخلا األلومنيددوم كهربيددا ً مددن خددام 

( المحتدوى علدى  Na3AlF6)  الكريوليدتالمذاب فدى مصدهور 

( لخفددددج درجددددة انصددددهار  CaF2)  الفلورسددددبارقليددددل مددددن 

المخلوط من  
O

C2145   إلى
O

C
 

951
 

 

وحددددديثاً يسددددتبدل الكريوليددددت باسددددتخدام مخلددددوط مددددن أمددددال  

حيدد   والكالسدديوم والصددوديوم األلومنيددومفلوريدددات كددل مددن 

بإنخفددا  يعطددى هددذا المخلددوط مددع البوكسدديت مصددهوراً يتميددز 

وكدذلك إنخفدا  كثافتده مقارندة ليوفر الطاقدة ا  درجة انصهاره

1 

2 

3 
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ممددا يُسددهل فصددل االلومنيددوم  بالمصددهور مددع معدددن الكريوليددت

 الُمنصهر والذى يكون راسباً فى قا  خلية التحليل الكهربى0

:المكونات و التفاعالت الحادثة في الخلية 

  األكسدة )+( : –عند األنود )المصعد(  ❶

   اسطوانات من الكربون )جرافيت(

3O
2-

(aq)
                  ¾ O2(g)

 + 6e¯ 

 ( :–)اإلختزال  –عند الكاثود )المهبط(  ❷

هو جسم إناء الخلية المصنو  مدن الحديدد أو المدبطن بطبقدة مدن الكربدون 

 )الجرافيت( 

2Al
3+

(aq) 
+ 6e¯                2Al

(s) 

 التفاعل الكلي هو : ❸

2Al
3+

(aq)

 
+ 3O

2-

 (aq)
                2Al

(s)
 + ¾ O2(g)

 

 اإللكتروليت: ❹

       ( المدددذاب فدددى مصدددهور الكريوليدددت  Al2O3خدددام البوكسددديت ) 

 (Na3AlF6( المحتوى على قليل  من  الفلورسبار )CaF2  ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التوصيل بين محلولى نصفى الخلية دون االتصال المباشر ,  -1

 0معادلة الشحنات الموجبة والسالبة فى محلولى نصفى الخلية

 0شحن بطارية السيارة باستمرار -2

قياس كثافة السوائل , التعرف على أن بطارية السيارة مشحونة       -3

 غير مشحونة.ام 

مادة عضوية تستخدم فى صنع اناء بطارية الرصاص الحامضية  -4

 0النها مقاومة لألحماض

الكتروليت يوصل التيار عن طريق حركه أيوناته ببطارية أيون  -5

 الليثيوم. 

 أجب بنفسك  – 7ا6
 

 

 
 
 

 
 
 جلفانية ] دانيال[خلية    -أ 
 تلقائى  -ب 
 فى جهد االكسدة بسبب خروج االلكترون منهاألعلى ( B) -ج 
وال يمكةةن  ألن التفةةاع ت الحادثةةة بهةةا غيةةر  نعكاسةةيةوليةةة ا  -د 

  عادة شحنها
 

 
 
 

 
 

 جهد  ختزال األنود –ق.د.ك = جهد  ختزال الكاثود 
 فولت 1.76( = 1.76-) – 1ق . د . ك = 

 تلقائى الن القوة الدافعة الكهربية موجبة
 

 
 

 

فى كتلة المواد المتكونة أو المستهلكة بمرور نفس كمية الكهرباء 
تتناسةةب طرديةةا  مةةع كتلتهةةا عةةدة الكتروليتةةات متصةةلة علةةى الةةوال  

 المكافئة .                           
 تحقيق  القانون الثانى لفاراداى 

 الخطوات :
نمرر نفس كمية التيار الكهربى فى محاليةل مختلفةة مثةل محلةول  -

كبريتةةةةات النحةةةةاس , محلةةةةول نتةةةةرات الفضةةةةة , محلةةةةول كلوريةةةةد 
 األلومنيوم ومتصلة على التوالى .

  المشاهدة :
ن حةةأ أن كتةةل المةةواد المتكونةةة علةةى الكةةاثود فةةى كةةل خليةةة هةةى  -

النحةةاس والفضةةة واأللومنيةةوم تتناسةةب مةةع الكتةةل المكافئةةة لهةة   
    g  :  107.88 g  :  31.75 g 9المواد أى بنسبة        

 

 

 
              
 ر ميكانيكية حدوث تأكل الحديد و الصلب  ؟؟.يتفس
الحديد للتشقق أو الكسر فإنها تكون  عند تعرض قطعة من  (1

 خلية جلفانية مع الماء الم اب فيه بعض االيونات .
يلعب الماء دور االلكتروليت و تلعب قطعة  الحديد دور  (2

, ويكون التفاعل االنود و ك لك دور الدائرة الخارجية 
  الحادث عند األنود

2Fe  2Fe+2 + 4e- 
الهواء الجوى الى عند الكاثود يحدث اختزال ألكسجين  (3

 دهيدروكسية مجموع
2H2O  + O2  + 4e    4OH- 

مع ايونات الهيدروكسيل مكونة    IIتتحد أيونات الحديد (4
 :  IIهيدروكسيد حديد

2Fe+2  + 4OH-    2Fe(OH)2 
 

بواسطة األكسجين  ال ائب فى   IIيتأكسد هيدروكسيد حديد  (5
 :   IIIالماء الى هيدروكسيد الحديد 

2Fe(OH)2 + ½O2 + H2O   2Fe(OH)3 
 

وبجمع المعادالت السابقة تنتج المعادلة الكلية لتفاعل خلية  (6
 تأكل الحديد :

2Fe  + 3H2O +  3/2 O2    2Fe(OH)3 
و يتم حماية الحديد من الصدأ بتغطيته بمادة اخرى لعزله عن 

 الوسط المحيط و يتم  لك بطريقتين هما  :

2 2 

2 

فتحة خروج األلومنيوم 

 المنصهر
المتكونة  CO2فقاعات 

 عند األنود

1 1 

2 

3 

4 
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كالزيت  أو الورنيش أو الس قون  الط ء بالمواد العضوية .1

 و هى طريقة غير فعالة على المدى البعيد  .

 التغطية بالفلزات المقاومة للتأكل  . .2

 امثلة  :

 جلفنة الصلب حيث يغمس الصلب فى الخارصين المنصهر  . -

استخدام الماغنسيوم فى حماية الصلب المستخدم فى صناعة  -

 السفن .

الحديد المستخدم فى صناعة استخدام القصدير فى حماية  -

 علب المأكوالت المعدنية .
 

 
مسامير من الخارصين حت  تكون ه  االنود فتتاكل وال تتاكل 

 قضبان السكك الحديدية  وتعمل كغطاء انودي.
 

 
 

يتم تصميم خلية تحليلية تكون بطارية السيارة المراد فحصها ه  
أقطابها بأقطاب من الجرافيت مصدر التيار الخارج  ويتم توصيل 

مغموسة فى محلول يوديد البوتاسيوم , فالقطب ال ي تتحرر عند  
أبخرة بنفسجية أي حدث عند  اكسدة لليود  فيكون متص  بكاثود 
البطارية , أما القطب ال ي تتكون عليه فقاعات غازية يكون 

 متص  بأنود البطارية
 

 

 
 أجب بنفسك

 

 
 

االلكتروليت فى كل منهمةا  --)كل منهما خلية اولية   وجه الشبه
 هيدروكسيد بوتاسيوم (

 الوقود التستهلك ( –وجة االخت ف )الزئبق تستهلك 
 

 

 

 أجب بنفسك            
 

 

 
  الموضح:شكل بال           

 atm    1مولر....الضغط  1تركيز حمض الهيدروكلوريك  - أ
 وتعمل عل  التوصيل بين محلول  نصف القنطرة الملحية  - ب

 الخلية بطريقة غير مباشرة والتوازن بين ايونات المحلولين
 انود - ت
 (   فولت  2.36-   ) - ث
 Mg/Mg+2 //2H+/H2 - ج

 emfتزداد قيمة  -emf        2تقل قيمة  -1
 

 

 
 

 الفلور - أ
 االلومنيوم  - ب
 نعم الن جهد اختزاله اقل من جهد اختزال النحاس - ت
 والفلوراليود   - ث
  V 2.22جهد البطارية =  - ج

 

 
 

الحل  : للترتيب كعوامةل مختزلةة , نرتةب حسةب جهةود األكسةدة 
 فأكبر قيمة هو أقوى عامل مختزل .

 الب تين البوتاسيوم الكلور الماغنسيوم الخارصين

1.762  V 2.375 V - 1.36 V 2.924 V -1. 2 V 

 البوتاسيومالكلور  >  الخارصين  >  الماغنسيوم  > 
2K0 /2K+//Cl2/2Cl- 

Ecell  =2.375+1.36 = 3.735 فولت 
االتجا  من البوتاسيوم الةى الكلةور فةى السةلك و مةن الكلةور الةى 

البوتاسيوم فى المحلول
 

 
 

يتم  لك بتوصيل قطبى البطارية بمصدر للتيار الكهربى المسةتمر 
حةةدوث لةةه جهةةد أكبةةر قلةةي  مةةن جهةةد البطاريةةة ممةةا يةة دى  لةةى 

(  لةةى رصةةاص IIتفاعةةل عكسةةى و تتحةةول كبريتةةات الرصةةاص )
عند األنود و ثانى أكسيد الرصاص عند الكةاثود كمةا يعيةد تركيةز 

 الحمض  لى ما كان عليه  .
2PbSO4 + 2H2O  Pb + PbO2 + 4H+ +2SO4

-

2  , E = 2,05 
 

 
 

الماغنسيوم تزداد القوة الدافعة الكهربية   الن جهد اكسدة أوال : 
 اكبر من جهد اكسدة الخارصين

تقةةل القةةوة الدافعةةة الكهربيةةة الن الحديةةد اقةةل نشةةاطا مةةن : ثانيةةا 
 الخارصين

يتوقف التفاعل بسبب توقف االكسدة واالختزال أو بسةبب : ثالثا 
 .زيادة تركيز االيونات الموجبة وااليونات السالبة

 

 أجب بنفسك وبمساعدة مدرسك .  18الي  16من 
 

 
 

 الرمز االصط حى للخلية : -1

H2° \ 2H+ \\ Cu2+ \ Cu° 
 العامل المختزل : الهيدروجين 

 العامل الم كسد : ايونات النحاس

Emf   جهد أكسدة الكاثود  –= جهد أكسدة األنود 

       = (0.34–) – 0 =    0.34 V 
 

  96500 ×الكتلة المترسبة الكتلة المكافئة الجرامية =  -2

 كمية الكهربية بالكولوم                                  

         =12 ) –(13.88  ×96500    =g 108  

               4×60×7           
 

3-       Al+3 + 3e- → Al                    

  بالفاراداىكمية الكهربية عدد الموالت = 

 عدد موالت اإللكترونات                  

 مول   9.9×10- 3=    9.56×60× 5\ 96500=    

                 3 

 11ا 9

12 

13 

14 

15 

5 

6 

7 

8 
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  mol → 3f 1                حل اخر :                     

                 9.56×60×5mol →  X  

                      96500        

X= 9.9×10-3  mol                               
 

4-  

الزيادة فى كتلة كاثود الخلية األولى )الكتلة المترسبة ( = الكتلة   -أ

   IIالمكافئة الجرامية للنحاس

 الزيادة فى كتلة كاثود الخلية الثانية )الكتلة المترسبة ( = الكتلة 

 Iالمكافئة الجرامية للنحاس 

0.073      =     31.75 

63.5                     X 
    g 0.146الزيادة فى كاثود الثانية = 

  عند الكاثود  ب : معادالت التفاعل

   Cu2+ + 2e- → Cu                 الخلية األولى : 

  2cu+ + 2e- → 2Cu  الخلية الثانية :
 

5-   
  الكتلة المكافئة ×كمية الكهربية بالكولوم كتلة ال هب المترسبة =  -أ

                                              96500 

             = 65.66×10000  =6.8 g 

96500      

          -2Cl- → Cl2 + 2eب : 

  مول  0.05=   0.1=  كمية الكهربية بالفاراداىعدد الموالت = 

 2عدد موالت االلكترونات               

=  22.4 ×  0.05=   22.4×حجم غاز الكلور = عدد الموالت 

 لتر .  1.12
 

 

 حل آخر : 

  الكتلة المكافئة ×كمية الكهربية بالكولوم المترسبة =  الكلوركتلة 

                                              96500 

       = 35.5×10000  =g 678.3 
96500                                    

  mol 0.05كتلة المول = ÷ عدد الموالت = الكتلة 

 =  22.4×حجم غاز الكلور = عدد الموالت 

                     =0.05   × 22.4 =  1.12  L  
 

 أ : الرمز االصط حى للخلية : -6

Fe° / Fe2+ //  Ni2+ / Ni 

emf   جهد أكسدة الكاثود  –= جهد أكسدة األنود 

       =0.4 – 0.23  =  0.17  V  
 

 الزمن بالثانية  ×كمية الكهربية بالكولوم = شدة التيار باالمبير  -7

 كولوم  36000=  60×60×5×2=              

 =  96500×الكتلة المترسبة الكتلة المكافئة الجرامية = 

 كمية الكهربية                                      

22.2 × 96500  =59.5 g 

          36000  

  2=  118.69=   الكتلة ال رية الجراميةعدد التأكسد = 
 59.5الكتلة المكافئة الجرامية                        

 

  كمية الكهربية بالكولوم الزمن بالثانية =أ:  -8
 شدة التيار باالمبير                           

 دقائق 7 = ثانية   420=   10500=                   

                        25   

      96500 ×لكتلة المترسبة ا   = الزمن بالثانية ب: 

 الكتلة المكافئة الجرامية ×شدة التيار                          
                                  

 ثانية   1956.8=   × 96500 21.9=         
             108×10       

 

 دقيقة  32.6=
 

 

9 –  

       الكتلة المكافئة للنحاس       =      كتلة النحاس 

 كتلة السيريوم            الكتلة المكافئة للسيريوم  

              12.8      =  31.75                  

  الكتلة المكافئة للسيريوم                             14
 جرام   34.72الكتلة المكافئة للسيريوم = 

 جرام  34.72 =      الكتلة ال رية  

 عدد الشحنات                     
 

 جرام  34.72 =                140

 عدد الشحنات                     

                      4عدد الشحنات =                    
11 -  

 ( حساب سمك طبقة الذهب المترسبة : 1

 أوالً : إيجاد كتلة طبقة الذهب المترسبة : 

الكتلة المكافئة = 
 الكتلة الذرية الجرامية 

 عدد شحنات أيون العنصر(   )
  

 =
     

 
  =65.66 g   

 

1 F    65.66 g     

0.5 F    X g          X = 
          

 
 = 32.83 g 

 ثانيًا : إيجاد حجم طبقة الذهب المترسبة : 

حجم طبقة الذهب = 
الكتلة

الكثافة
  =

     

    
  =2.487 cm

3
  

 ثالثًا : إيجاد سمك طبقة الذهب المترسبة : 

سمك طبقة الذهب = 
 الحجم 

مساحة السطح
  =

     

   
  =0.02487 cm 

 ( التفاعالت التي تحدث عند األقطاب : 1

 ( )  د األنود : * عن
                
→             +            

     +     * عند الكاثود :     
               
→         ( )    
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 البـــاب الخــــامس

  الكـــيمياء العضـــــوية

 الجــزء الخـاص باإلجـــابات
 :     اختر اإلجابة الصحيحةالسؤال األول :  اجابة    

 

 ب  (5 د  (4 أ  (3 ب  (2 د  (1
          

 ب  (11 أ  (9 جـ  (8 د  (7 أ  (6
          

 د  (15 ب  (14 جـ  (13 ب  (12 أأأ  (11

 جـ  (21 ب  (19 جـ  (18 د  (17 ب  (16

 أ  (25 جـ  (24 جـ  (23 ب  (22 د  (21

         ب  (26

............................................................................... 

 :  السؤال الثاني :  قارن بين   اجابة    

 

 بالتكاثف البلمرة باإلضافة البلمرة 

ف
ري
التع

 من جدا كبيرة اعداد اضافة 
 صغير واحد مركب جزيئات
 بعضها الى مشبع وغير
 كبير مشبع جزئ لتكون

 مختلفين ونمرينم بين تتم
 تكاثف عملية بينهما يحدث
 جزئ فقد مع ارتباط أي

 الماء مثل بسيط

ل 
مثا

 

 بلمرة اإليثين
 لتكوين بولي إيثيلين

بلمرة اإليثيلين جليكول مع 
 حمض التيرفثاليك
 لتكوين الداكرون

 

             ميناتألا             األميدات 

ري
التع
ف

 التحلل من تنتج عضوية مركبات 
 على وتحتوى لألستر النشادري
 امينو ومجموعة كربونيل مجموعة

 عضوية مركبات
 على جزيئاتها تحتوى

 امينو مجموعة

ل 
مثا

 

 CH3CONH2  األسيتاميد
 امين إيثيل

C2H5NH2 
 
 

 

 بنفسك باقي اسئلة قارن اجب عليها
 

 :  السؤال الثالث :  علل لما يأتي   اجابة    

1.   حدوث التفاعل العكسي  منع ونزع الماء  األسترةفي تفاعل 
 . زيادة كمية االستر المتكون  و            

CH3COOH +  C2H5OH 
       
→      H2O + CH3COOC2H5 

    ون ـــأما في تفاعل الهيدرة الحفزية أللكين فهو توفير أيH
+

    
  حيث أن الماء الكتروليت ضعيف  الالزم لكسر الرابطة المزدوجة

Hتركيز ايون  فيكون     
 رابطة ـال ال يستطيع كسرو ضعيفاً  +

 يتم التفاعل علي مرحلتين و.. لذا البد من وجود وسط حمضي   

حمض ع  ثين ميتفاعل اإلي oC 80 عند درجة ى : المرحلة األول  -
 هيدروجينية                   ويتكون كبريتات إيثيل باإلضافةالكبريتيك 

C2H4 + H2SO4 
     ℃
→    C2H5OSO3H 

  اإليثيلتتحلل كبريتات   oC  110المرحلة الثانية : عند درجة   -
 الهيدروجينية مائياً إلي إيثانول وحمض كبريتيك            

C2H5OSO3H   +  H2O 
      ℃
→     H2SO4 +    C2H5OH 

           واحدة هيدروجينية برابطة ئجز 2 كل يرتبط الكحوالت في .2
 رابطة 2ـ ب ئجز 2 كل يرتبط األحماض في بينما     

 هيدروجينية
   الالزمة الطاقة زادت  الهيدروجينية الروابط عدد زاد كلما و     
 . الغليان درجة فترتفع لكسرها      

 
جزيئات حمض  3ينتج من تفاعل جزيء جليسرين مع ه ألن .3

 دهني
 طويلة  -مشبعة أو غير مشبعة    -مختلفة  أو ) متشابهةتكون قد 

 أو قصيرة ( . السلسلة

 
هيدروكسيل لذا يتفاعل مع  على مجموعة كربوكسيل و الحتوائه .4

 الكحوالت كحمض ويتفاعل مع األحماض كفينول  .

 
وغاز كبريتيد الهيدروجين  PH3  من غاز الفوسفين للتخلص .5

H2S   

 . كربيد الكالسيوم الناتجين من الشوائب الموجودة في      
6.  المادة  جزيئاتها على وقودها الذاتي ) الكربون ( و الحتواء  

 المؤكسدة ) االكسجين ( .               
        الطاقة  ينتج عن احتراقها كمية كبيرة من الغازات و

    الحرارية 
 فيحدث االنفجار تمدد الغازات الناتجةمما يعمل علي               

  بين كمية الطاقة المنطلقة كبيرة لضعف الرابطة   N-O  
المتكونة في  C – O  قوة الروابط و  كسرها ( ) التي تم        
CO2  

 N  - N  بين  في النيتروجين  و         
لي الماء تقلل من التوتر إإضافة المنظف الصناعي  ألن  .7

 . للماء فتزداد قدرة الماء علي تندية أو بلل النسيجالسطحي 
   و  السلسليك يألن االسبرين يتحلل مائياً في الجسم مكوناً حمض .8

قرحة  و األسيتيك وهي أحماض تسبب تهيج جدار المعدة        
 المعدة .
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  جداً  النشطةالبروبان الحلقي والبيوتان الحلقي من المركبات  .9
في البيوتان  و،  oC 60الزوايا بين الروابط في البروبان الحلقي ف

الموجودة في  oC 109.5 وهي أقل من الزاوية    oC 90الحلقي 
 األوربيتاالتكلما قلت الزاوية بين  غير الحلقية و األلكانات

المتداخلة يقل مقدار التداخل بينها فتقل قوة الرابطة بين ذرات 
 . الكربون و يزداد نشاط المركب

الهكسان الحلقي من المركبات المستقرة ألن  بينما البنتان و
فيزداد مقدار  oC 109.5الزوايا بين الروابط فيهما تقترب من 

 .تزداد قوة الروابط سيجما و  األوربيتاالتالتداخل بين 
مع جزيئات  ألنه يكون روابط هيدروجينية كمانع لتجمد الماء  .11

الماء فيمنع تجمع جزيئات الماء مع بعضها على هيئة بلورات 
في سوائل الفرامل الهيدروليكية ألنه سائل شديد  بينما  ،ثلجية 

 اللزوجة
تبعاً لقاعدة ماركونيكوف عند  لكين غير متماثل واألن البروبين  .11

فإن  لكين غير متماثلا( إلى  HX متماثل ) إضافة متفاعل غير
الجزء الموجب من المتفاعل يرتبط بذرة الكربون غير المشبعة 

بينما يرتبط الجزء السالب بذرة الكربون ، الغنية بالهيدروجين 
 برومو    – 2يتكون فغير المشبعة الفقيرة بالهيدروجين .  

 بروبان .

 ليحافظ على لونها وطعمها . .12

ن أ  : تنص على برزيليوسلألن نظرية القوى الحيوية  .13
  المركبات 

العضوية تتكون فقط داخل خاليا الكائنات الحية بواسطة          
  قوى 

فوهلر في  ، وقد تمكن حيوية وال يمكن تحضيرها معملياً         
  تحضير 
مركب عضوي يتكون في بول  وه اليوريا ) البولينا ( و       

    عن  الثدييات
المحلول المائي الناتج من تفاعل محلولي  طريق تسخين      
   كلوريد
 . ألمونيوم و سيانات الفضة وهي مركبات غير عضوية ا      

 

 
  يتوقف عند  ألن األلدهيد قابل لألكسدة لذا فإن التفاعل ال .14

 مرحلة تكون األلدهيد بل يستمر مكوناً حمض          

 
لتلون المحلول باللون البنفسجي في كال الحالتين وذلك  .15

 الحتواء 

 كل منهما علي مجموعة هيدروكسيل فينولية .         

ألن اإلستر ال يحتوي علي مجموعة الهيدروكسيل القطبية لذا  .16
    ال

أما في الكحول ، ترتبط جزيئاته بروابط هيدروجينية          
  فيرتبط 
وفي ،  أخر برابطة هيدروجينية واحدةكل جزيء مع         

  الحمض  
،  رابطة هيدروجينية   2يرتبط كل جزيء مع أخر بعدد         

 كلما  و

 الالزمة الطاقةزاد عدد الروابط الهيدروجينية تزداد        
 لكسرها 
 . فترتفع درجة الغليان       

تذوب الكحوالت في الماء الحتواء جزيئات الكحول على  .17
  ة مجموع

  الهيدروكسيل القطبية التي تكون روابط هيدروجينية بين          
بينما درجة غليانها مرتفعة ، جزيئات الكحول والماء          
   بسبب 

بعضها  تكون روابط هيدروجينية بين جزيئات الكحول و         
  تستلزم 
  كمية من الطاقة لكسرها مما يؤدي إلى ارتفاع درجة غليان         
  الكحول .        

 لتجنب حدوث عملية سلفنة لحمض البنزويك  .18
ألنه حمض أميني ترتبط فيه مجموعة األمينو بذرة الكربون  .19
  ألفا 

) أي أول ذرة كربون مرتبطة بمجموعة الكربوكسيل(. 

 
  كربوكسيل واحدةيحتوي على مجموعة  األسيتيكألن حمض  .21

 . يحتوي على مجموعتين كربوكسيل الفيثاليكحمض  بينما    

ألن النيترو جليسرين يعمل علي توسيع الشرايين بينما   .21
  األسبرين  

  يقلل تجلط الدم فيمنع حدوث األزمات القلبية         

 ألن مجموعة النيترو من المجموعات التي توجه للوضع ميتا .22
. 

 
كلما  و،     Iق ذرة       Brنق ذرة       Clألن نق ذرة  .23

 C    X )يزداد طول الرابطة ،   ( X )زاد نق ذرة الهالوجين 

 األلكيلتزداد سهولة تحلل هاليد و تقل قوتها فيسهل كسرها  و  (
...............................................................................

......... 

 :  السؤال الرابع :  اذكر دور كالً من    اجابة    

 االهمية  السؤال

 مادة حفازة تعمل على خفض درجة انصهار الخليط  .1

 خرة حمض الكبريتيك  الزائدة أبالتخلص من   .2

غاز  و    PH3سيتيلين من غاز الفوسفين لتنقية األ  .3
الناتجين من الشوائب   H2Sكبريتيد الهيدروجين 

 كربيد الكالسيوم فيالموجودة 

 كمواد بادئة للتفاعل  .4

 عمليات التنظيف الجاف في  .5

 عامل مختزل ) يختزل بخار الفينول الى بنزين (   .6

  حشريمبيد   .7
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 :  السؤال الخامس :  اذكر دور العلماء    اجابة    

 

 األعمال العالم

 
 برزيليوس

  : قسم المركبات إلى 

مركبات عضوية وهي مركبات  تستخلص من أصل  
 نباتي أو حيواني .

مركبات غير عضوية وهي مركبات تأتي من مصادر 
 معدنية من األرض 

  وضع  نظرية القوى الحيوية وتنص على  :   
المركبات العضوية تتكون فقط داخل خاليا الكائنات ) 

 الحية بواسطة قوى حيوية وال يمكن تحضيرها معملياً 
) 

 
 فوهلر

هدم نظرية القوى الحيوية لبرزيليوس عندما تمكن من 
 . تحضير اليوريا ) البولينا (

 [ 13تابع المعادالت ] السؤال الثالث رقم 

 
 كيكولي

 توصل إلى الصيغة البنائية لجزيء البنزين 
و  حلقة سداسية منتظمة مرتبة في ذرات كربون6  )

 ( .  ثنائيةال حادية واألفيها الروابط تتبادل 

 
 ويمكن االكتفاء بهذا الشكل

 
الشكل على عدم تمركز الدائرة داخل تدل  حيث

 كربون ةروابط باي عند ذر للثالثةاإللكترونات الستة 
 معينة

 
 ماركونيكوف

 :  وضع قاعدة تنص علي

  Hأو    HX  ) مثلعند إضافة متفاعل غير متماثل 

O SO3H ) الجزء ، فإن  إلى ألكين غير متماثل
شبعة مغير البذرة الكربون يرتبط الموجب من المتفاعل 

بينما يرتبط الجزء السالب بذرة ،  الغنية بالهيدروجين
 ر المشبعة الفقيرة بالهيدروجين .الكربون غي

  

 بـايـر

ين ) بفعل محلول برمنجانات البوتاسيوم اإليثيلأكسدة 
إلى إيثيلين جليكول عديم اللون   في وسط قلوي (

 ويزول لون البرمنجانات البنفسجي
ويعتبر اختبار هام للكشف عن وجود الرابطة  

 المزدوجة

 

 و  فريدل
 كرافت

 البنزين حلقة من هيدروجين ذرة استبدال  يتم تفاعل
 تفاعل خالل من،  بنزين ألكيل ويتكون ألكيل بمجموعة
 كلوريد وجود في  RX  ألكيل هاليد مع البنزين
 . حفاز كعامل مائي ال ألومنيوم
............................................................................... 

 :  السؤال السادس :  اذكر استخدام واحداً   اجابة    

  البالستيكصناعة السجاد والمفارش والمعلبات والشكائر  .1

الصرف الصحي وعوازل صناعة الخراطيم و مواسير  .2
 االرضيات .

 تغطية الفلزات لتحميها من التآكل فيتستخدم  .3

 مبردات السيارات  . فييستخدم كمادة مانعة لتجمد الماء  .4
5.    صناعة إطارات السيارة 

        الحبر االسود و البويات وورنيش االحذية .  فيكصبغة 

6.     مكسبات طعم و رائحة. 
               صناعة الكثير من العقاقير و االدوية 
          . تحضير البوليمرات و اشهرها الياف الداكرون 

الشرايين  لالستبدالتصنع  منه صمامات القلب و انابيب  .7
 التالفة. 

 تخفيف االالم الروماتيزمية. في موضعيدهان  .8
عالج االزمات  فيتوسيع الشرايين   -صناعة المفرقعات  .9

 القلبية.

11.    يستخدم كمادة مرطبة للجلد في مستحضرات التجميل-  

 صناعة النسيج  فييستخدم                   
  جليسرين  جرى عليه عملية النيترة لتحضير مفرقعات النيترو 

 نترات الجلسرين ( . ) ثالثي

 عالج فيجليسرين أيضا لتوسيع الشرايين  يستخدم النيترو 
 األزمات القلبية.

 . ألياف الداكرون وأفالم التصوير وأشرطة التسجيلتحضير  .11
 العقاقير و العطور و المبيدات الحشرية و الصبغات و .12

 البالستيك.
13.    يمنع نمو البكتريا على األغذية ألنه يقلل الرقم   

   .  (pH)الهيدروجيني                  

           .يضاف للفاكهة المجمدة ليحافظ على لونها وطعمها 

14.   مستحضرات التجميل 
            . عالج أمراض البرد والصداع 

15.   تخفيف اآلم الصداع. 

             خفض درجة الحرارة 

             يقلل من تجلط الدم فيمنع حدوث األزمات القلبية 
 األدوات الكهربائية وطفايات السجائر ألنه عازل للكهرباء  .16

  ويتحمل الحرارة            
لترمومترات التي تقيس درجات الحرارة المنخفضة ا .17

 األدوية –الورنيش 

 وقود .  –  الروائح  – عضويمذيب        
  –السلسليكمستحضرات   – المطهرات – األصباغ .18

 حمض البكريك 

 صناعة الياف الداكرون . .19
 الطهى ـ خيوط الجراحة . أوانيتبطين  .21
 أجهزة التكييف والثالجات ومواد دافعة للسوائل والروائح  في .21

............................................................................... 

 :  السؤال السابع :  رتب تصاعدياً   اجابة    

 

 

 أجب بنفسك وبمساعدة مدرسك
 

 

 :     كيف تميز عملياً ؟السؤال الثامن :  اجابة    

 

 إيثاين ايثان 

 في البروم محلول
 كلوريد رابع

 الكربون

 محلول لون ليزو
 األحمر البروم

 لون يتأثر  ال
   المحلول

 

 

 

 عضوي مركب  
 غير مركب

 عضوي

في  الكهربي التيار نمرر
 مصهور كال منهما

 مر التياري مر التياريال 
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 الميثيل ثنائي إثير ايثانول  

 قطعة بإضافة
 الصوديوم من

 تصاعدي و فوران حدثي
 الذي الهيدروجين غاز
 تعريضه عند بفرقعة يشتعل

 مشتعل ثقاب لعود

 تفاعل يحدثال 

 

 فينول  اسيتيك حمض  إيثانول 

  بإضافة
 كربونات
 الصوديوم

 كشف) 
 ( الحامضية

 يتأثر  ال

تصاعد ي حدث فوران وي
CO2  الذي يعكر ماء

الجير الرائق عند إمراره 
قصيرة و يزول  فيه مدة

التعكير عند إمراره فيه 
 مدة طويلة

 يتأثر  ال

بإضافة 
محلول 
كلوريد 

  III الحديد

 يتأثر  ال يتأثر  ال
يتكون 
لون 
 بنفسجي

 

 الفضة نترات  فينول  
 هيدروكسيد

  االمونيوم
 ثيوسيانات
 االمونيوم

بإضافة 
محلول 
كلوريد 
 الحديد

III  إلى
 كل منهما

يتكون 
لون 
 بنفسجي

يتكون راسب 
 منأبيض 
 الفضة كلوريد
 للون يتحول

 في البنفسجي
 و     الضوء
 في يذوب

 محلول
 النشادر
 المركز

يتكون 
راسب بني 
محمر 
جيالتيني 

 من
 هيدروكسيد

    III الحديد
 في يذوب

 األحماض
    المخففة

يتكون لون 
أحمر 
 دموي
من 

ثيوسيانات 
 III حديد

                   

 األسبرين  
 زيت
 المروخ

  بإضافة
 محلول
 كربونات
 الصوديوم

 الذي CO2 تصاعدي و فوران حدثي
 إمراره عند الرائق الجير ماء يعكر
 التعكير يزول و قصيرة   مدة فيه

  طويلة مدة فيه إمراره عند

يحدث   ال
 تفاعل

بإضافة 
محلول 
كلوريد 

  III الحديد

 يتأثر لون المحلول ال

تلون ي
المحلول 

لون الب
 بنفسجيال

 

 األسيتالدهيد  األسيتون 

 كرومات ثاني محلول بإضافة
 بحمض المحمضة البوتاسيوم
 كل   إلى المركز الكبريتيك

 حمام في والتسخين  منهما
 مائي

 (    االكسدة كشف) 

 لون يتأثرال 
 المحلول

 ثاني لون تحولي
 كرومات
 من البوتاسيوم
 إلى البرتقالي

 األخضر
 

 
1 –  

  بروبانول
2 –  

  بروبانول

 ميثيل  – 2
 – 2 –  

 بروبانول

ال يتأثر لون  لون لوزي لون لوزيكشف األكسدة 

 محلول بإضافة
 برمنجانات
 البوتاسيوم
 المحمضة
 بحمض
 الكبريتيك

 كل   إلى المركز
                 منهما
 في والتسخين

 ثم مائي حمام
 عن الكشف
 التفاعل نواتج

 عباد بورقة
 الشمس
 الزرقاء

 البرمنجنات
   البنفسجي
........... 

 ورقة و تحمر
 الشمس عباد

 الزرقاء

 البرمنجنات
  البنفسجي
........... 

 و ال تتأثر 
 عباد ورقة

 الشمس
 الزرقاء

 البرمنجنات

 

 الفينول  السلسليك حمض 

  بإضافة
 محلول
 كربونات
 الصوديوم

 كشف) 
 ( الحامضية

 الذي CO2 تصاعدي و فوران حدثي
 إمراره عند الرائق الجير ماء يعكر
 التعكير يزول و قصيرة   مدة فيه

  طويلة مدة فيه إمراره عند

يحدث   ال
 تفاعل

 

 االمونيوم كلوريد  االمونيوم سيانات 

 بإضافة
 محلول
 سيانات
 إلى  الفضة
 كل محلول
 منهما

  تفاعل يحدث ال
 راسب يتكونال  و

 راسب تكون إذا
 كلوريد من أبيض
 للون يتحول الفضة

     الضوء في البنفسجي
 محلول في يذوب و

 المركز النشادر
............................................................................... 

 :  السؤال التاسع :  اكتب الصيغة البنائية    اجابة    

 

 الصيغة م المركب م

1.  
 

 الجليسرول

2.  
 

 حمض الفورميك

3.   
 P . P  )بولي بروبلين 

 ) 

4.  
 
 بنزوات الصوديوم

5.  
 

 الهالوثان

6.   
 حمض األسيتيك

7.   
ثالثي كلورو  –1,1,1

8.   
 االيثانول
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 ايثان

9.  
 

 االسبرين

11.  
 

 الفريونات

11.  
 

 نيترو جليسرينثالثي 

12.  
 

 الستريكحمض 

13.   
 الجاليسين

أمينو اسيتيك  ) حمض الفا
) 

14.  

 

15.  

 

16.  
 

17.  

 

18.  

 

19.  

 

21.  

 

21.  

 

22.  

 

23.  
 

 أكساليكحمض 

24.  

 
 الفركتوز

25.  
 

  الجليسرول

26.  
 

 إيثيلين جليكول

27.  

 

 ثالثي نيترو طولوين

28.  
 

 بيوتين  2-

29.  
 

 بيوتين  - 1

31.  
 

 سلسيالت الميثيل 

31.  
 

 يثيناإل

32.  
 

 حمض سلسليك

33.  

 

34.  

 
 هيدروجينية إيثيلكبريتات 

 
 إيثين

 
 اإليثيل اثير ثنائي

35.  
 

 حمض الفورميك

36.   

 اليـــــوريا

37.  

 
  بنتان حلقي

38.  
 

 حمض بيوتيريك

39.  

 
 ثنائي ميثيل بروبان  – 2 ,2

41.  
 

 ثنائي ميثيل  - 1 , 2
 سيكلو بيوتان
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41.  

 
 ايثـــــــــــــــان

42.  
 

 عطري بنزين

43.  

 
 ديكــــــــــــــــــان

44.  

 
 هبتــــــــــــــــــــان

45.   
كلورو او برومو أو   – 2

 يودو بيوتان

46.  
 

 اسيتـــــــون

47.  
 

 ولـــــفين

48.  

 
 اإليثانول

49.  
بنـــزامــــيد

 
............................................................................... 

  السؤال العاشر :  اكتب أسماء األيوباك     اجابة    

: 
 

 فينيل  بيوتان –2  .1

 ثنائي هيدروكسي بنزين  – 2,1  .2

 ن يكلورو بنز  – 1 –ثنائي  برومو   – 4,2  .3

 هكسان  ميثيل  – 4  –كلورو   –2  .4

 بيوتانول   – 2 –برومو –2  .5

 ثنائي كلورو بنتان  –   2,2–برومو  –4  .6

 بنتين  – 2 –ثنائي ميثيل   – 4,4  .7

8.  
ثالثي فلورو   – 1,1,1 –كلورو   – 2 – برومو  –2

 ايثان

 هكساين                     –   1–  إيثيل  – 3  .9

 ميثانوات الميثيل  .11 بيوتانوات الميثيل  .11

 بروبانوات الفينيل  .13 بروبانوات الميثيل  .12

 بنتان حلقي  ميثيل  – 3 – إيثيل  –1  .14

 كلورو حمض  بنزويك  – 2 –برومو   – 4  .15

16.  
ثنائي فينيل    –2,2

 بروبان
 فينيل هكسان  – 1  .17

 

       بالمعادالت وضحالسؤال الحادي عشر :  اجابة    

: 

أخر المذكرة  الجزء الخاص بالمعادالتراجع 
 صـ ......

 :       أسئلة متنوعةي عشر :  ثانالسؤال الاجابة    

 

أخر المذكرة  راجع الجزء الخاص بالمعادالت
 صـ ......

 :       الجداولالسؤال الثالث عشر :  اجابة    

 

 ولالجدول األ .1

 بروبانول  –1 – ميثيل  – 2    – بروبانول  –1 1

 كاتيكول 6.  3 بروبانول  – 2 7 . 2

 بروبانول  –1 8 حمض البكريك 6 . 4

 الثاني الجدول .2

 ، حمض الفورميك األستيكحمض   .1

 كساليكاأل حمض  .2

 الميثيل أسيتات،  اإليثيل أسيتات،  اإليثيلفورمات   .3

 الميثيل أسيتات،  اإليثيل أسيتات  .4

 الميثيل أسيتات،  اإليثيل أسيتات  .5

 األكساليك، حمض الفورميك ، حمض  األستيكحمض   .6

 اإليثيلفورمات   .7

 الثالث الجدول .3

 ( ثالثي كحول ) بروبانول  – 2   –  ميثيل  – 2 5 .1

 بيروجالول  .2

 اإليثيلاثير ثنائي الميثيل ، اثير ثنائي   .3

 جليكول اإليثيلين  .4

 الرابع الجدول .4

1.  

 ( الهكسان – اإليثان – الميثان)  األلكانات 
 ( البروبين  – اإليثيلين ) األلكينات 
 ( اإليثاين)  األلكاينات 

2.  

 وجود في(  باير تفاعل)  اكسدة له يحدث..  اإليثيلين
 اإليثيلين فيتكون مؤكسدة كمادة البوتاسيوم برمنجنات
 للدخول تحضيره المطلوب المركب هو و... جليكول

 الداكرون ليافأ صناعة في

3.  
  (  محفزة تشكيل اعادة)  الهكسان 
  ( ثالثية بلمرة)  اإليثاين 

4.  

ث له هلجنة ) بالكلور ( في ضوء شمس ديح..  الميثان
كلوروفورم ال( فيتكون  U.V و وجود ) أغير مباشر 

 ) مادة مخدرة ( تستخدم قديما.

5.  
 .اإليثاين
 ( اإليثانال)  األسيتالدهيد ويتكون حفزية هيدرة له يحث

 الخامس الجدول .5

1.  

C6H5COOCH3         CH3COOC6H5  

  الداكرون.                              سبرين األ
. 

 ـفيتامين ج  .2

3.  C6H5COOCH3 
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 السادس الجدول .6

 اإليثيل فورمات - الميثيل أسيتات - الميثيل فورمات  .1

 أسيتات البوتاسيوم -أسيتات الصوديوم   .2

 فورمات ميثيل  -حمض ايثانويك   .3

 أسيتات ميثيل - إيثيلفورمات 

4.  
أسيتات  -أسيتات البوتاسيوم  -أسيتات الصوديوم 

 الميثيل

 :  بالمعادالت      اجابة السؤال الحادي عشر :  وضح      

 األسيتاميد من محض األستيك         .1

                             
C

O

OHCH3 O C2 H5H C

O

OCH3 C2 H5 OH2( ) ( ) ( )+ +
(aq) 

O C2H5CCH3

O

H NH2
NH2CCH3

O

C2H5OH+ +( ) ( ) ( )
(g) 

                                             محض البكريك من الكلورو بزنين  .2

                                        مادة مطهرة لعالج احلروق من مركب هالوجيين أرومايت 

OHCl

NaOH NaCl+ +( ) (aq) (aq)(v)

300 °C

300 atm
 

OH

3 OH NO2

OH
NO2O2N

NO2

3 OH2

H2SO4

conc ++( ) ( ) ( )
(s)

  
 من امليثان ( البزنين)   أليفايتمن أبسط هيدروكربون  أرومايتأبسط هيدروكربون   .3

1500°C
4(g) 2 2(g) 2(g)Fast  Cooling

2CH   C H  + 3H 

3 C2H2
Red hot

Ni tube(g) ( )

 
                                                                                     برومو ايثان من اإليثاين        ثنائي - 1, 2 .4

 

C

H

H

C

H

H

Br Br C

H

H

C

H

H

Br Br+
CCl4

( )(g) ( )

 
 ( 2112 تجريبي ثاني)                                                                                   كلورو بزنينالبزنين من  .5

 

OHCl

NaOH NaCl+ +( ) (aq) (aq)(v)

300 °C

300 atm 
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OH

Zn ZnO+ +Reduction


( ) (s)(s)(s)

 
 

 

 امليثان من اإليثني               .6

CH2 CH2 OHH+ CH3 CH2 OH
H2SO4

110 °C(g) ( ) ( )
 

C

H

H

OHCH3 C

H

OH

OHCH3 C HCH3

O

C OHCH3

O
[O]- H2O[O]

( ) ( ) ( )

 
CH3COOH(l) + NaOH(aq)        →        CH3COONa(aq) + H2O(l) 

CH3 COONa + NaO H CH4 + Na2CO3
CaO

(s) (s) (g) (s)
 

 كحول ثالثي من اهليدرة احلفزية أللكني مناسب . .7

C CHCH3

CH3

CH3 C CH2CH3

CH3

CH3

OH

H OH
H2SO4 conc.

110 °C+( ) ( ) ( )

 
          األسيتالدهيد من  اإليثاين                                                                              .8

C HCH OHH C HCH

H OH

C HCH

H O

H

H2SO4 (40%)

HgSO4(60°C)
+(g) (g) ( )

 
   البزناميد من محض البزنويك          .9

                                                

COOH

C2H5OH

COOC2H5

OH2

HCl

dry+ +(aq)
( ) ( )

 

O C2H5C

O

H NH2
NH2C

O

C2H5OH++
(g) ( ) ( )( ) 

 اإليثانول من محض اإليثانويك                                                                    .11

C

O

OHCH3
+ 2H2 CH2 OHCH3 + OH2

CuCrO4

200 °C
 

                                                طولوين  من البزنين     نيترو  ثالثي   .11

CH3Cl

CH3

ClH++
AlCl3

(anhydrous)( ) ( )(g) (g)
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CH3
CH3

NO2O2N

NO2

NO2OH 3 H2O3+ +
H2SO4

conc (v)( ) ( ) (s)

 
                 اإليثاين من إيثانوات الصوديوم                                                                      .12

CH3 COONa + NaO H CH4 + Na2CO3
CaO

(s) (s) (g) (s)

1500°C
4(g) 2 2(g) 2(g)Fast  Cooling

2CH   C H  + 3H 

 زيت املروخ من محض السلسليك                                                  .13

C

OH

OH

O

O CH3H C

OH

O

O

CH3

OH2
+ +

 
    إيثوكسيد الصوديوم من اإليثني                                                                            .14

 
CH2 CH2 OHH+ CH3 CH2 OH

H2SO4

110 °C(g) ( ) ( )
 

2 C2H5OH 2 Na 2 C2H5ONa H2+ +( ) ( ) (g)(s)
 

           مبيد حشري من األسيتلني                                                                     .15

3 C2H2
Red hot

Ni tube(g) ( )
 

 

Cl

Cl
Cl

Cl

Cl
Cl

3Cl2 C6H6Cl6
UV

(g)( ) ( )( )+

 
                                         بزنين من اهلكسان العادي                  نيترو  ميتا كلورو .16

 
CH2 CH3CH2CH2CH2CH3 4H2+

Pt( ) ( ) (g)
 

NO2

OH2+ +NO2OH
H2SO4 conc

50 °C( ) ( ) ( ) (v)

 
NO2

Cl2

NO2

Cl
HCl+ +

Fe

UV( )

( )

(g) (g)
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  (الفينول من البزنين)  أرومايتمحض الكربوليك من أبسط هيدروكربون  .17

Cl2

Cl

ClH+ +
FeCl3
UV( ) ( )(g) (g)

 
OHCl

NaOH NaCl+ +( ) (aq) (aq)(v)

300 °C

300 atm
 

   (    إيثانال من امليثان) مشبع  أليفايتاإليثانال من أقل هيدروكربون   .18
1500°C

4(g) 2 2(g) 2(g)Fast  Cooling
2CH   C H  + 3H 

C HCH OHH C HCH

H OH

C HCH

H O

H

H2SO4 (40%)

HgSO4(60°C)
+(g) (g) ( )

 
( 2112تجريبي رابع )..  ( 2112تجريبي أزهر )                                     بزنين  من البزنين  نيترو ميتا كلورو  .19

  (2112 ثاني)أزهر .. 
NO2

OH2+ +NO2OH
H2SO4 conc

50 °C( ) ( ) ( ) (v)

 
 

NO2

Cl2

NO2

Cl
HCl+ +

Fe

UV( )

( )

(g) (g)

 
                                                                 استر بزنوات اإليثيل من الطولوين        .21

CH3

3O2

COOH

2 2 2 OH2

V2O5

400 °C
+ +(g) (aq) (v)

 
COOH

C2H5OH

COOC2H5

OH2

HCl

dry+ +(aq)
( ) ( )

 
  ( 2112 تجريبي أول)                      مبيد حشري من الغاز الطبيعي                                                       .21

1500°C
4(g) 2 2(g) 2(g)Fast  Cooling

2CH   C H  + 3H 

3 C2H2
Red hot

Ni tube(g) ( )
 

 

Cl

Cl
Cl

Cl

Cl
Cl

3Cl2 C6H6Cl6
UV

(g)( ) ( )( )+
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                                إيثيلني جليكول من امليثان                                                        .22
1500°C

4(g) 2 2(g) 2(g)Fast  Cooling
2CH   C H  + 3H 

 

C

H

HC

H

H OH2 C

OH

H

HC

OH

H

H[O]+ +
( )(g) (aq)

KMnO4

alkaline medium

 
            سربين من محض السلسليك                                                األ  .23

C

O

OH

O

H OH C

O

CH3

OH2

C

O

OH

O

C

O

CH3

+ +

 
  ( 2112تجريبي رابع )                                       طولوين من البزنين                             أرثو وبارا كلورو .24

CH3Cl

CH3

ClH++
AlCl3

(anhydrous)( ) ( )(g) (g)
 

CH3

Cl22

CH3
Cl

CH3

Cl

2HCl2 + ++
Fe
UV(g) (g)( ) ( ) ( )

 
    ( COOH - )من مركب حيتوى على اجملموعة   ( C = C) مركب حيتوى على اجملموعة    .25

C

O

OHCH3
+ 2H2 CH2 OHCH3 + OH2

CuCrO4

200 °C
 

H SO  conc2 4
2 5 ( ) 2 4(g) 2 (v)180°C

C H OH   C H  + H O 

                ( COOH - )من مركب حيتوى على اجملموعة  (- O - )مركب حيتوى على اجملموعة  .26

C

O

OHCH3
+ 2H2 CH2 OHCH3 + OH2

CuCrO4

200 °C

C2H5 O H

C2H5 O H
O C2H5C2H5 OH2

H2SO4 conc

140 °C (v)(g) +
( )

( )
 

 اثري ثنائي اإليثيل من اجللوكوز                                                                              .27

 
2 C2H5OH 2 CO2C6H12O6 +(aq) ( ) (g)

yeast

Zymase enzyme
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C2H5 O H

C2H5 O H
O C2H5C2H5 OH2

H2SO4 conc

140 °C (v)(g) +
( )

( ) 
  ( 2112أزهر  تجريبي أول)                                                                     امليثان من محض اإليثانويك      .28

CH3COOH(l) + NaOH(aq)        →        CH3COONa(aq) + H2O(l) 

CH3 COONa + NaO H CH4 + Na2CO3
CaO

(s) (s) (g) (s)
 

  ( 2112أزهر  تجريبي ثاني)                                                             الكربون اجملزأ من أسيتات الصوديوم  .29

CH3 COONa + NaO H CH4 + Na2CO3
CaO

(s) (s) (g) (s)
 

1000 C
4(g) (s) 2(g)No air

CH   C   + 2H
 

 (2112أزهر  تجريبي ثاني)               مركب يستخدم يف ختفيف اآلالم الروماتيزمية من كلوريد امليثيل   .31

CH3Cl(l) +  KOH(aq) → CH3OH(aq) + KCl(aq) 

C

OH

OH

O

O CH3H C

OH

O

O

CH3

OH2
+ +

  
  ( -CHOH) من مركب حيتوى على اجملموعة  ( C = O) على اجملموعة  مركب حيتوى .31

C

H

OH

CH3CH3 C

OH

OH

CH3CH3 C CH3CH3

O
- H2O[O]

( )( )

 
                                                                          محض بزنين سلفونيك من اإليثاين       .32

3 C2H2
Red hot

Ni tube(g) ( )
 

SO3H

OH2SO3HOH ++
conc

( ) ( )( )( ) 
                                                                           برومو ايثان من اإليثاين    ثنائي - 1,1   .33

 
                                                                                       جلسرين             نيترو  ثالثي  .34

OH NO23 3 OH2

CH2 OH

CH2 OH

CH OH

CH2 O

CH2 O

CH O

NO2

NO2

NO2

++
H2SO4 conc

( )

( )

( )

( )

 
 

C HCH + BrH CC

H H

BrH

BrH CC

H H

BrH

H Br
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                                                             اهلكسان احللقى من الفينول                                .35

OH

Zn ZnO+ +Reduction


( ) (s)(s)(s)

 

3 H2+
Heat - Pressure

Catalyst( ) ( )(g)
 

                                                                                                 اإليثان من امليثان            .36
1500°C

4(g) 2 2(g) 2(g)Fast  Cooling
2CH   C H  + 3H 

C H

H

CH

H

C

H

H

C

H

H

H HC HCH (g) (g) (g)

+ H2 /

(Ni)

+ H2 /

(Ni)

 
                                                                                            اجللسريد        ثالثياستر   .37

CH2 O H

CH O H

CH2 O H

C

O

R1OH

C

O

R2OH

C

O

R3OH

CH2 O C

O

R1

CH O C

O

R2

CH2 O C

O

R3

3 OH2++

 
                                                       ملركبني غري عضويني مائيمن حملول  عضويمركب    .38

4 (aq) (aq) (s) 4 (aq)NH Cl  + AgCNO   AgCl  + NH CNO 

4 (aq) 2 2(s)NH CNO   H N CO NH  


   

                                            اهليدروكسيل من كحول أحادي اهليدروكسيل    ثنائيكحول  .39
H SO  conc2 4

2 5 ( ) 2 4(g) 2 (v)180°C
C H OH   C H  + H O 

C

H

HC

H

H OH2 C

OH

H

HC

OH

H

H[O]+ +
( )(g) (aq)

KMnO4

alkaline medium

 
                                                                                      إيثانوات صوديوم من السكروز    .41

C12H22O11 OH2 C6H12O6 C6H12O6( )
+ +(aq) (aq) (aq)

hydrolysis

H+

 

2 C2H5OH 2 CO2C6H12O6 +(aq) ( ) (g)

yeast

Zymase enzyme
 

C

H

H

OHCH3 C

H

OH

OHCH3 C HCH3

O

C OHCH3

O
[O]- H2O[O]

( ) ( ) ( )
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  CH3COOH(l) + NaOH(aq)        →        CH3COONa(aq) + H2O(l) 
                                                                                           بروبانون من بروبني          .41

CH CH2CH3 H OH CH CH3CH3

OH
H2SO4 conc.

110 °C( ) ( ) ( )+
 

C

H

OH

CH3CH3 C

OH

OH

CH3CH3 C CH3CH3

O
- H2O[O]

( )( )

 
                                                                            امليثانول من هاليد ألكيل مناسب         .42

CH3Cl(l) +  KOH(aq) → CH3OH(aq) + KCl(aq) 

                                                                                                                                                                                                                                                              الطولوين من اإليثاين  .43

3 C2H2
Red hot

Ni tube(g) ( )
 

CH3Cl

CH3

ClH++
AlCl3

(anhydrous)( ) ( )(g) (g)
 

                                                                                              اإليثانول من املوالس  .44

C12H22O11 OH2 C6H12O6 C6H12O6( )
+ +(aq) (aq) (aq)

hydrolysis

H+

 

 
2 C2H5OH 2 CO2C6H12O6 +(aq) ( ) (g)

yeast

Zymase enzyme
 
 

 نسيج الداكرون من اإليثيلني                           .45

                                                         

C

H

HC

H

H OH2 C

OH

H

HC

OH

H

H[O]+ +
( )(g) (aq)

KMnO4

alkaline medium

 

C

O

OH C

O

OH CH2 OHCH2OH

- H2O

C

O

OH C

O

O CH2 OHCH2

+

 
   

 وتستمر عملية التكاثف كيميائيا بأن يهاجم الكحول طرف اجلزئ من ناحية احلمض أو يهاجم احلمض 

 طرف اجلزئ من ناحية الكحول و بتكرار عملية التكاثف يتكون جزئ طويل جدا يسمى البويل استر . 
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                                                                         إيثان من اإليثانول     برومو ثنائي - 2,1  .46
H SO  conc2 4

2 5 ( ) 2 4(g) 2 (v)180°C
C H OH   C H  + H O 

 

C

H

H

C

H

H

Br Br C

H

H

C

H

H

Br Br+
CCl4

( )(g) ( )

 
  ( 2112 سودان)                                                                                    إيثاين من كربيد الكالسيوم        .47

CC

Ca

H OH2 C HCH Ca(OH)2(s) + ( ) +(g) (aq)
 

                                                                   بروبانول من هاليد ألكيل مناسب     -2 .48

 

K OH


KBrC

H

BrCH3

CH3

C

H

OHCH3

CH3

(aq) (aq) (aq)( ) + +

 
 من الفينول  بكريكمحض  .49

       

OH

3 OH NO2

OH
NO2O2N

NO2

3 OH2

H2SO4

conc ++( ) ( ) ( )
(s)

                                                                  
 من االيثانول األوكساليكمحض  .51

H SO  conc2 4
2 5 ( ) 2 4(g) 2 (v)180°C

C H OH   C H  + H O 

 
 

 

  

 كحول ثانوي من الكني مناسب .51

CH CH2CH3 H OH CH CH3CH3

OH
H2SO4 conc.

110 °C( ) ( ) ( )+
 

  كحول ثالثي من ألكني مناسب .52

C CHCH3

CH3

CH3 C CH2CH3

CH3

CH3

OH

H OH
H2SO4 conc.

110 °C+( ) ( ) ( )

 
    
 
 

2H2O + 

COOH 
| 

COOH 

KMnO4 

H2SO4 

4 ( O ) + 

CH2 OH 
| 

CH2 OH 

 جليكول إيثيلين    أكساليكحمض   
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 :      أسئلة متنوعةعشر :   ثانياجابة السؤال ال   

 

1)         H        H                H      H 
           |           |                    |          | 
H    C     C     O    C     C     H 
           |           |                    |          | 
        H       H                 H       H 

        H        H                
           |           |                   
H    C     C     O     H 
           |           |                    
        H       H              

 
 كحول ايثيلي اثير ثنائي اإليثيل

 
  2 C2H5  O C2H5 + H2O 

Conc H2SO4 

 

140 ℃ 

2 C2H5  OH 

 

2)  

         H           H         H          
             |                   |               |              

 H    C          C       C     H   
              |                                  

         H                         

 

 

 بروبان حلقي بروبين 

 
 البروبان الحلقي ال يتفاعل مع محلول برمنجانات البوتاسيوم

    
KMnO4 

 

 وسط قلوي

( O ) + HOH  + 

         H           H         H          
             |                   |               |              

 H    C          C       C     H   
              |                                  

         H                         

    

         H           H             H          
             |                   |                    |              

 H    C          C          C     H   
              |                   |                    |                               

         H          OH         OH    

  

  

3)  
               O                     H 
                  ||                         | 
H          C        O       C      H 
                                                |                    
                                         H               

        H             O 
           |               || 
H    C          C        O      H 
           |                    
        H                

 حمض اسيتيك فورمات ميثيل 
 

CH3OH + HCOONa 

  
 

 تصبن

NaOH + HCOOCH3 

 H2O + CH3COONa   NaOH + CH3COOH 
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4)  

 بيوتين  - 2 –ميثيل  -     2 ينيلاكلوريد الف بيوتين     -1

         H        H     H         H  
             |            |          |             | 

 H    C     C     C       C     H   
              |          |                          

         H     H                     

         H        Cl      
               |              |            

 H    C     C      H   
              

         H        H       CH3    H  
            |            |            |             | 

 H    C     C      C      C     H   
            |                                     |                          

       H                       H                     
 ماركونيكوفيخضع لقاعدة  يخضع لقاعدة ماركونيكوف خضع لقاعدة ماركونيكوفي

         H      H       H       H  
             |           |          |           | 

 H    C     C    C     C     H   
               |         |          |           |                          

         H    H     Br     H                     

 ماركونيكوف

 
HBr + 

         H        H     H         H  
             |            |          |             | 

 H    C     C     C       C     H   
              |          |                          

         H     H                     

         H        Cl      
               |              |            

 H    C     C      H   
               |              |            

         H        Br      

 ماركونيكوف

 
HBr + 

         H        Cl      
               |              |            

 H    C     C      H   
   
 

            
         H      H      CH3   H  
             |           |          |           | 

 H    C     C    C     C     H   
               |         |          |           |                          

         H    H     Br     H                     

 ماركونيكوف

 
HBr + 

         H        H       CH3    H  
            |            |            |             | 

 H    C     C      C      C     H   
            |                                     |                          

       H                       H                     
 

5) 
 

                                   H          H            H          H            H          H 

                                                                                                 
                                   C        C           C        C          C        C      

                                                                                                 
                                   H         H              H          H             H         H 

 
 

                                   H          H            H          H            H          H 

                                                                                                 
                                   C        C           C        C          C        C      

                                                                                                 
                                   H         Cl             H          Cl             H         Cl              

 

 

                                   H          CH3         H          CH3        H          CH3             

                                                                                                 
                                   C        C           C        C          C        C      

                                                                                                 
                                   CH3      CH3         CH3      CH3        CH3      CH3             

 

                                   Cl         Cl             Cl        Cl            Cl         Cl              

                                                                                                 
                                   C        C           C        C          C        C      

                                                                                                 
                                   H          H             H          H             H         H              
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6)     

 CH3 CH2 COOH     +   NaOH              CH3 CH2 COONa    + H2O 

      بروبانوات صوديوم                                          

 C6 H5 COOH          +   NaOH              C6H5 COONa    + H2O 

      بنزوات صوديوم                                          

    H COOH      +   Ca (OH )2           ( HCOO )2 Ca    + 2H2O 

 ميثانوات كالسيوم                                           
 

2)   المركب الحمض الناتج من اكسدته 

            O 
             || 
H      C        O      H 
          

           O 
             || 
H      C      H 
            

 

  فورمالدهيد حمض ميثانويك 

         H             O 
           |               || 
H    C          C        O      H 
           |                    
        H               

        H             O 
           |               || 
H    C          C        O      H 
           |                    
        H               

 

  اسيتالدهيد حمض ايثانويك 

         H        H         H        O 
           |           |            |          || 
H    C     C       C       C        O      H 
           |           |            |           
        H        H         H        

        H      H      H        H 
           |        |         |          | 
H   C    C     C     C     O   H 
           |        |         |          | 
        H      H      H        H 

 

  بيوتانول - 1 حمض بيوتانويك 
 

2)        H C   

 كتلة العنصر      

  

   
 × 30 = 

6 g 
30 – 6 = 24   

 عدد موالت ذرات العنصر      
  

   
 = 6 mol 

    

    
  = 2 mol   

 
     

الصيغة الجزيئية  

 للهيدروكربون
C 2 H 6   

 الكحول المشتق منه هو االيثانول 

        H        H          
           |           |           
H    C      C       O    H 
           |           |            
        H        H          

 

9)       C n H 2n - 2 -: القانون الجزيئي لأللكاين 

 12 = 54 = الكتله المولية × n +  1  ×  ( 2n - 2 )  

 الصيغة الجزيئية  
 

C4H6 
       4 = n 
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        H                              H          
           |                                    |                    
H    C     C      C      C        H 
           |                                     |             
        H                               H          

        H        H          
           |           |                    
H    C     C      C      C        H 
           |           |             
        H        H          

 بيوتاين - 1 بيوتاين - 2 
 

11)       C n H 2n + 2 -: القانون الجزيئي للهيدروكربون األليفاتي المشبع مفتوح السلسلة 

  n +  1  ×  ( 2n + 2 ) × 12 = 86 = الكتله المولية 

 C6H14        6 = n الصيغة الجزيئية  

 

        H        H        H      CH3      H       
           |           |          |          |             |                       
H    C     C      C     C        C        H 
           |           |            |        |             |                        
        H        H         H      H          H              

        H        H         H      H      H         H       
           |           |            |        |         |            |               
H    C     C      C     C     C       C      H 
           |           |            |        |         |            |               
        H        H         H      H      H         H       

 هكسان ميثيل بنتان – 2 

 

        H        H        CH3    H          H 
           |           |          |            |              |                       
H    C     C      C       C        C        H 
           |           |            |          |             |                        
        H        H         H        H          H              

        H         CH3     CH3       H           
           |           |             |               |                                     
H    C     C        C          C         H 
           |           |             |               |                                   
        H        H           H           H                    

 بيوتانميثيل  ثنائي  – 2 ,3 ميثيل بنتان – 3 

  

        H         H          CH3       H           
           |           |             |               |                                     
H    C     C        C          C         H 
           |           |             |               |                                   
        H        H           CH3       H                    

 بيوتانميثيل  ثنائي  – 2 ,2  
 

11)       C n H 2n + 2 -: القانون الجزيئي للهيدروكربون األليفاتي المشبع غير الحلقي  

     2n + 2 + n = 14 = عدد ذرات الهيدروكربون 

   4 = n       

        C 4 H 10 -: الصيغة الجزيئية  
  عدد موالتC  4 = في مول من المركب mol       

 = في مول من المركب  Hعدد موالت  
 

10 mol 
      

 

        H        CH3     H       
           |           |           |           
H    C     C       C       H 
           |           |           |           
        H       H          H        

        H        H         H      H 
           |           |           |          | 
H    C     C       C     C     H 
           |           |           |          | 
        H       H          H       H 

 بيوتان ميثيل بروبان – 2 
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12)        H C   

   48 10 كتلة العنصر      

 عدد موالت ذرات العنصر      
   

   
 = 10 mol 

    

    
  = 4 mol   

   C 4 H 10 الصيغة الجزيئية       
         H        CH3     H       

           |           |           |           
H    C     C       C       H 
           |           |           |           
        H       H          H        

        H        H         H      H 
           |           |           |          | 
H    C     C       C     C     H 
           |           |           |          | 
        H       H          H       H 

 2 – بيوتان ميثيل بروبان 
 

 

13)     C n H 2n + 2  O -: القانون الجزيئي لكحول أولي احادي الهيدروكسيل 

      60 = 12 × n +  1  ×  ( 2n + 2 )   + 16 

 C3H8O        3 = n الجزيئية الصيغة  

  

        H        H         H       
           |           |            |           
H    C     C       C      O      H 
           |           |            |           
        H        H         H        

  1 - بروبانول 
                        O 
                        || 

CH3   – CH2 –  C  – H 
H2O   + 

KMnO4 

 
H2SO4 

( O ) + CH3  – CH2 – CH2  – OH 

      بروبانال

                        O 
                        || 

CH3   – CH2 –  C  – OH 
 

KMnO4 

 
H2SO4 

( O ) + 
                        O 
                        || 

CH3   – CH2 –  C  – H 

      حمض بروبانويك
 

  HCl   =4 mol( عدد موالت 11

15) 
             CH3 
              | 
CH3   –  C   – CH3  
             | 
             OH 

CH3  – CH2 – CH – CH3  
                      | 
                      OH 

             CH3 
              | 
CH3   –  CH   – CH2 – OH     

CH3  – CH2 – CH2 – CH2 – OH 

 كحول بيوتيلي أولي كحول أيزو بيوتيلي  كحول بيوتيلي ثانوي كحول بيوتيلي ثالثي

  أوليكحول   كحول أولي  كحول ثانوي  كحول ثالثي
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CH3  – CH2 – CH2 – CH2 – OH KBr   + 
 مائية

 
  

KOH + CH3  – CH2 – CH2 – CH2 – Br 

             CH3 
              | 
CH3   –  CH   – CH2 – OH     

KBr   + 
 مائية

 
  

KOH + 
             CH3 
              | 
CH3   –  CH   – CH2 – Br    

CH3  – CH2 – CH – CH3  
                      | 
                      OH 

KBr   + 
 مائية

 
  

KOH + 
CH3  – CH2 – CH – CH3  
                      | 
                      Br 

             CH3 
              | 
CH3   –  C   – CH3  
             | 
             OH 

KBr   + 
 مائية

 
  

KOH + 

             CH3 
              | 
CH3   –  C   – CH3  
             | 
             Br 

 

                    
                                  O 
                                  || 

CH3  – CH2 – CH2 –  C  – H 
H2O   + 

KMnO4 

 
H2SO4 

( O ) + CH3  – CH2 – CH2 – CH2 – OH 

      بيوتانال

                                  O 
                                  || 

CH3  – CH2 – CH2 –  C  – OH 
 

KMnO4 

 
H2SO4 

( O ) + 
                                  O 
                                  || 

CH3  – CH2 – CH2 –  C  – H 

      حمض بيوتانويك

             CH3     O 
             |         || 
CH3   –  CH   – C – H               

H2O   + 
KMnO4 

 
H2SO4 

( O ) + 
             CH3 
             | 
CH3   –  CH   – CH2 – OH     

  بروبانال -ميثيل   - 2
 
 

  
 

             CH3     O 
             |         || 
CH3   –  CH   – C – OH               

 
KMnO4 

 
H2SO4 

( O ) + 
             CH3     O 
             |         || 
CH3   –  CH   – C – H               

      حمض بروبانويك –ميثيل   - 2

                       O 
                       || 

CH3  – CH2 –  C   –  CH3 
 

H2O   + 
KMnO4 

 
H2SO4 

( O ) + 
CH3  – CH2 – CH – CH3  
                      | 
                      OH 

   بيوتانون
 
 

  



 

 
 عمالقة الكيمياء  للثانوية العامة واألزهرية 

100 

 إجابات الباب الرابع

 المؤكسدة بالعوامل لألكسدة قابل غير
 العادية
 

 
KMnO4 

 
H2SO4 

( O ) + 

             CH3 
              | 
CH3   –  C   – CH3  
             | 
             OH 

 

16) 

  
  أسيتيل حمض سلسيليك سلسيالت ميثيل االسم العلمي 

   األسبرين الَمُروخ زيت االسم  التجاري 

  مجموعة هيدروكسيل المجموعات الفعالة 

 و مجموعة إستر

 مجموعة كربوكسيل

 و مجموعة إستر

  حمض سلسيليك   -: اسم الحمض المستخدم في تحضيرهما 

   المركب الذي يحدث فوران مع بيكربونات الصوديوم هو األسبرين  إلحتوائه علي مجموعة الكربوكسيل 

 الحامضية      

 المركب الذي يعطي لون بنفسجي مع كلوريد الحديدIII  هو زيت الَمُروخ  إلحتوائه علي مجموعة هيدروكسيل 

 فينولية        
 

71) 

 السبب يف اختالف النواتج هو اختالف درجة حرارة التفاعل 
 

   ℃ 80عند درجة   الصيغ البنائية للناتج

           H       H 
             |           | 
 H    C      C     O    SO3H 
             |           | 
           H       H 

 كبريتات ايثيل هيدروجينية  
 

   ℃ 180عند درجة   الصيغ البنائية للناتج
         H        H 
           |            | 
H    C      C     H 

ايثين                        
 

   ℃ 140عند درجة   الصيغ البنائية للناتج

        H        H                H      H 
           |           |                    |          | 
H    C     C     O    C     C     H 
           |           |                    |          | 
        H       H                 H       H 

 اإليثيلاثير ثنائي   
 ) أنه هيدروكربون غير مشبع يحتوي علي رابطة والسبب  ,يستجيب  لتفاعل البلمرة باالضافة  اإليثين ) اإليثيلين

 باي بين ذرتي كربون .
         H        H 

           |           | 
         C      C    
           |           | 
         H       H         n 

 P   /     
Cat . 

        H        H 
           |           | 
n       C      C    
           |           | 
         H       H 
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 يتكون كلوريد ايثيل وماء 

 
CH3CH2Cl + HOH ZnCl2 

 المائي
HCl + CH3CH2OH 

 

71)  

  المجموعات الوظيفية الفعالة الموجودة فى الفانيليا:- 
 (  - O - ( ,  مجموعة اثيرية )  CHO -(    ,   مجموعة فورميل )  OHمجموعة هيدروكسيل ) 

 عن الصفة الحامضية  ةمسئولالمجموعة ال ( للفانيليا هي مجموعة الهيدروكسيل الفينوليةOH     )  

  الهي مجموعة  المجموعة القابلة لألكسده ( فورميل- CHO ) 

  

71)   

 X :-      ,       ) حمض ايثانويك ( حمض اسيتيكY :- ) اسيتات صوديوم ) ايثانوات صوديوم 

 CH3COOH      C2H5OH        CH3COONa 
 A :-     ,     اكسدة تامةB :- تعادل 

    استخدام ثاني كرومات البوتاسيوم المحمضة بحمض الكبريتيك المركز  يمكن H2SO4  / K2Cr2O7      
 حيث يتحول لونها من البرتقالي الي االخضر 

 

02)  

 يثانول فى حمام مائيتسخين حمض الكروميك مع اال 

ويختزل ايون الكروم في يثانول االيتحول لونه من البرتقالي الي االخضر ألن حمض الكروميك عامل مؤكسد يؤكسد  
 ولونه اخضر  IIIالحمض الي ايون الكروم 

 

  CH3CHO + H2O 
H2CrO4 

   ( O ) + CH3CH2OH 

     CH3COOH 
H2CrO4   

 ( O ) + CH3CHO 

  االيثايناضافة قطرات من ماء البروم الى 

هيدروكربون غير مشبع يتفاعل مع محلول البروم في رابع كلوريد الكربون  اإليثاينيزول لون محلول البروم االحمر ألن  
 باإلضافة ويتكون مركب عديم اللون .

 
  

        Br       Br 
                |               | 

H    C     C     H 

CCl4 

 
Br2 + 

                               

H    C     C     H 

 

  

        Br       Br 
                |               | 

H    C     C     H 
                |               | 

         Br     Br 

CCl4 

 
Br2 + 

        Br       Br 
                |               | 

H    C     C     H 

 اضافة قطرات من ماء البروم الى االيثيلين 

يزول لون محلول البروم االحمر ألن االيثيلين هيدروكربون غير مشبع يتفاعل مع محلول البروم في رابع كلوريد  
 الكربون باإلضافة ويتكون مركب عديم اللون .

          H       H 
                |               | 

H    C     C     H 
                |               | 

         Br     Br 

CCl4 

 
Br2 + 

        H       H 
                |               | 

H    C     C     H 

 ايثين    ثنائي برومو ايثان – 1 , 2  
 ال يتأثر لون محلول البروم ألن اإليثان ال يتفاعل معه -اإليثان  :اضافة قطرات من ماء البروم الى 

 ال يتفاعل معه البنزينال يتأثر لون محلول البروم ألن  -: البروم الى البنزيناضافة قطرات من ماء 
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 اضافة قطرات من الفينولفثالين الى محلول مائي لبنزوات الصوديوم 

يتلون المحلول باللون االحمر ألن عند ذوبان بنزوات الصوديوم في الماء يتميأ الي حمض بنزويك ) حمض ضعيف غير  
تام التأين ( وهيدروكسيد صوديوم ) قلوي قوي تام التأين ( فيزداد تركيز ايون الهيدروكسيل علي تركيز ايون الهيدروجين 

  7له أكبر من  pHويصبخ المحلول قلوي التأثير 

  Na 
+

 ( aq) + C6H5COO 
- 

( aq )  C6H5COO Na  (S)  

  OH 
-
 ( aq) + H 

+
 ( aq)  H2O ( l )   

OH 
-
 ( aq) + Na 

+
 ( aq) + C6H5COOH( aq )  H2O ( l ) + C6H5COO Na  (S) 

 

 اضافة قطرات من ماء البروم الى البنزين 

 ال يتأثر لون محلول البروم ألن البنزين ال يتفاعل معه  

 تسخين مخلوط من الكحول البيوتيلى الثالثى مع برمنجنات بوتاسيوم محمضة بحمض الكبريتيك مركز 

ال يتأثر لون محلول برمنجانات البوتاسيوم البنفسجي ألن الكحول الثالثي غير قابل للتأكسد بفعل العوامل المؤكسده  
 العادية لعدم ارتباط الكاربينول فيه بأي ذرات هيدروجين قابله للتأكسد . 

 أجب بنفسك  .1

 22 )   بثالث طرق مختلفة   A ,  Bالتمييز بين المركبين   

 ( Aالمركب )  ( Bالمركب )   

  

  

 فينول سيكلو هكسانول  

 

  -الطريقة األولي :

 الي كٍل منهما  IIIبأضافة محلول كلوريد الحديد 

 فينول         اذا تلون المحلول بلون بنفسجي     -
 سيكلوهكسانول        اذا لم يتأثر لون المحلول              -

 

  -الطريقة الثانية :
  البروم الي كل منهمابأضافة ماء 

 اذا تكون راسب ابيض                               فينول -
 اذا لم يحدث تفاعل ولم يتكون راسب              سيكلوهكسانول -

 

  -الطريقة الثالثة  :
 الي كٍل منهما  بأضافة محلول عباد الشمس البنفسجي 

 اذا تلون المحلول بلون احمر            فينول -
 سيكلوهكسانول    اذا لم يتأثر لون المحلول              -

 

  -الطريقة الرابعة :
 الي كٍل منهما والتسخين في حمام مائي بأضافة محلول برمنجانات البوتاسيوم المحمضة بحمض الكبريتيك المركز

 اذا لم يتأثر لون المحلول البنفسجي           فينول -
 سيكلوهكسانول             اذا زال اللون البنفسجي للمحلول -

 الفينول أكثر حامضية من سيكلو هكسانول  

ل الصوديوم و البوتاسيوم كما مث النشطةفلزات و يتفاعل مع ال عباد الشمسصبغة ألن الفينول حمضي التأثير على  -: السبب 
   O- Hالرابطة  حلقة البزين تزيد طول  ترجع حامضية الفينول الى ان و   الصوديوم هيدروكسيد يتفاعل مع القلويات مثل
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 ين الموجبالرابطة ويسهل انفصال أيون الهيدروجقوة فتضعف 

 ل الصوديوم و البوتاسيوممث النشطةفلزات و يتفاعل مع ال عباد الشمسصبغة متعادل التأثير على أما الكحول فهو  

 تقلل من طول الرابطة  إلي أن مجموعة األلكيلو يرجع ذلك  الصوديوم هيدروكسيد ال يتفاعل مع القلويات مثلو    

        O – H الموجب يون الهيدروجينفتزداد قوة الرابطة ويصعب انفصال أ 

  من سيكلو هكساناعلى فى درجة الغليان سيكلو هكسانول 

 ألن سيكلو هكسان ال يحتوي علي مجموعة الهيدروكسيل القطبية -: و السبب 

 بروابط هيدروجينية كما انه اقل قطبية من الكحوللذا الترتبط جزيئاته  

 
سيكلو هكسانول فيحتوي علي مجموعة    أما

جزيء مع أخر برابطة كل يرتبط الهيدروكسيل القطبية ف
 تحتاج طاقه لكسرها فترتفع درجة الغليانهيدروجينية 

     O    H  ………………………..        O    H   

    /                                          / 

  R                                         R 

 الرابطه الهيدروجينية بين جزيئات الكحول  

 109.5 5ألن الزوايا بين الروابط فيه تقترب من  -: كيميائيا   سيكلو هكسانر سبب عدم نشاط يفست    

 ويزاد استقرار المركب اي يقل نشاطه  سيجما بين االوربيتاالت  وتزداد قوة الروابطفيزداد مقدار التداخل  
 

22 )     ( المركبA )  ( المركبB )  ( المركبC ) 

 هالصيغ
 البنائية

        H     H    H        
          |        |       |                     
H   C   C   C   O   H  
          |        |       |                     
        H     H    H        

        H     H    H        
          |        |       |                     
H   C   C   C   O -   Na +  
          |        |       |                     
        H     H    H        

        H     H     O        
          |        |       ||                     
H   C   C    C   O   H  
          |        |                            
        H     H           

االسم 
 بااليوباك

 حمض بروبانويك بروبوكسيد صوديوم أولي بروبانول - 1

  حمض البروبانويكاضافة محلول كربونات الصوديوم  على 

CO2 + H2O + CH3CH2COONa   Na2CO3 + CH3CH2COOH 
 

24) 

 

 

     HBr + 
 

 لقاعده ماركونيكوف ألنه متماثليستجيب ال المركب 

 ثنائي فينيل ايثين -2,1   ثنائي فينيل ايثان -2,1 -برومو – 1 

 يستجيب لبلمرة  االضافة ألنه من االلكينات المركب 



 

 
 عمالقة الكيمياء  للثانوية العامة واألزهرية 

104 

 إجابات الباب الرابع

 

KMnO4 

 وسط قلوي

   HOH + O)) + 
 

 هلجنة باالضافة 

 

CCl4 

 

Br2    + 
 

 : اجب بنفسك  .2
 

05)                                             H                          H       O  
                                                                    |                                          |             || 

                                    H    C     C     C     C     C     O     H 
                                                                    |                                          |                          

                                            H                          H                     

 2مشبع =   لالزمة لتحويل مول واحد من هذا المركب لحمض كربوكسيلىعدد موالت الهيدروجين ا mol 

 2يتفاعل مع  مول من البروم الذائب فى رابع كلوريد الكربون  4اذا اضيف مول من هذا المركب الى mol  من البروم
 بروم بدون تفاعل لذا يقل اللون االحمر لمحلول البروم   mol 2ويتبقي 

 

  
  CCl4 

 

4Br2 + 

         H                          H       O  
               |                                          |             || 

 H    C     C     C     C     C     O   
      H 
               |                                          |                          

         H                          H                     
 

2Br2 + 

        H       Br    Br     H       O                            
            |            |          |          |            || 

H    C     C    C    C     C     O     H 
            |            |          |          |           

        H       Br    Br     H             
                       

     

 )الحصول على هيدركربون مشبع ) أ  

 هدرجة - 
 

  

Ni مجزأ 

 

  
2H2 + CH3 – C    C   CH2   COOH 

   CH3   CH2   CH2   CH2   COOH      
 تعادل - 
       

NaOH + CH3   CH2   CH2   CH2   COOH 

 H2O + CH3   CH2   CH2   CH2   COONa       
 تقطير جاف - 
 

       CaO  

        
NaOH + CH3   CH2   CH2   CH2   COONa 

 Na2CO3 + CH3   CH2   CH2 – CH3       

 هناك طريقة اخري متروكة للطالب -ملحوظة : 
 هدرجة االلكين  ( –نزع ماء  –اختزال  –) هدرجة الحمض غير المشبع 
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  الحصول على كحول  مشبع  )ب(
 اختزال - 
 

   

  CuCrO4

 

    200 ℃ 

2H2 + CH3   CH2   CH2   CH2   COOH 

 H2O + CH3   CH2   CH2   CH2   CH2   OH       
 

02)   بيوتان  –كلورو  – 1 –برومو  – 3      -: اليوباكلنظام ااسم المركب وفقا 

 

     

مائية    

 

        

2NaOH + 

        Cl      H      Br     H                                
            |            |          |           |             

H    C     C    C    C     H 
            |            |          |           |           

        H       H      H      H                                   

 

NaBr + NaCl + 

        OH    H      OH   H                                
            |            |          |           |             

H    C     C    C    C     H 
            |            |          |           |           

        H       H      H      H                                   

     

 : كاربينول أولية ومجموعة كاربينول ثانويةمجموعة  -المجموعات الفعاله 

 

     

   KMnO4

 

    H2SO4 

2 ( O ) + 

        H       OH   H      OH                                
            |            |          |           |             

H    C     C    C    C     H 
            |            |          |           |           

        H       H      H      H                                   

 

  2H2O + 

         H      O      H     O                                
            |            ||         |          ||             

H    C     C    C    C     H 
            |                       |                    

        H               H                                         

     

 

     

   KMnO4

 

    H2SO4 

( O ) + 

         H      O      H     O                                
            |            ||         |          ||             

H    C     C    C    C     H 
            |                       |                    

        H               H                                         

 

    

         H      O      H     O                                
            |            ||         |          ||             

H    C     C    C    C     OH 
            |                       |                    

        H               H                                         

     

 مجموعة كربوكسيل ومجموعة كربونيل  -المجموعات الفعاله : 

 

01)  الهيدروكسيل  ةمجموع  b ) ) مسئولة عن الصفة الحامضية لهذا المركب هي ال 

 ) أ ( 

 

+ H2O  NaOH + 
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 )ب(

 

+ H2O 
ZnCl2

 المائي
HCl + 

 

  المركب يزيل لون البرمنجانات البنفسجي ألحتوائه علي مجموعة كاربينول اولية تتأكسد الي الدهيد ثم حمض 

 

 

+ H2O 
KMnO4

H2SO4 

( O ) + 

 

 

 

  
KMnO4

H2SO4 

( O ) + 

 
 

01 )  حمض فورميك ) ميثانويك ( وكحول بروبيلي  -:استر ميثانوات البروبيل يلزم لتحضير 

 الصيغة البنائية للكحول البروبيلي األولي الصيغة البنائية لحمض الفورميك 
 

               O      
                        ||                   

   H       C       O H 

               H         H         H 
                        |                |                  | 

   H       C       C        C     O H 
                        |                |                  | 
               H         H         H 

 
HCOOCH2CH2CH3 + H2O 

Conc. 

 
H2SO4 

CH3CH2CH2OH + HCOOH 

 

 HCOOCH2CH2CH3 + H2O  CH3CH2CH2OH + HCOOH 

  الحمضB االسم بنظام االيوباك االسم الشائع وسبب التسمية 

 HCOOH  حمض ميثانويك  حمض فورميك 

 الكحول البروبيلي الثانوي  -: االسيتون هناتج اكسدت البروبيلي األوليبنائية اليزومر للكحول الصيغة ال 

                H         H         H 
                        |                |                  | 

   H       C       C        C      H 
                        |                |                  | 
               H         OH       H 

  يتلون  بعد مرور فترة من تكون االستر  ) في الفقره ب (قطرات من الميثيل البرتقالي الي اناء التفاعل  أُضيفت اذا
المحلول باللون االحمر ألن التفاعل انعكاسي يسير في كال االتجاهين الطردي والعكسي ونتيجة لوجود الحمض في 

 .حيز التفاعل فان المحلول يصبح حمضي 
 

01 ) قيمة الرقم الهيدروجيني من امضية الوسط أي يقلل ألنه يزيد من حpH فيجعل الوسط غير مالئم لنمو البكتريا . 

  مجموعات كربوكسيل (  3حمض السيتريك ثالثي القاعدية ) يحتوي الجزئ علي 

 مجموعة كاربينول ثالثية 
 

02 ) كجول ثالثي الهيدروكسيل 

  مجموعة كاربينول اولية تتاكسد اوال الي مجموعة  2يحتوي علي– CHO   فورميل ( وتتاكسد في النهاية الي مجموعة (– 
COOH   كربوكسيل ( كما يحتوي علي مجموعة كاربينول ثانوية  تتاكسد اوال الي مجموعة (> C= O  )  كربونيل ( 

 

 (  اجب بنفسك 02( الي 07االسئلة من  
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 أجب عن سؤال واحد فقط من السؤالين ) أ ( أو )ب( (1

 كتلة المادة التى لها القدرة على فقد او إكتساب مول واحد من اإللكترونات أثناء التفاعل الكيميائى. ) أ ( 
 المحلول فى المارة الكهرباء كمية مع طرديا تناسبا يتناسب قطب اى عند المستهلكة او المترسبة المادة كمية)ب(  

 

 حمض الكبريتيك وحمض الفوسفوريك ؟كيف تميز عمليًا بين  (2
 

 ظلل االختيار الصحيح : (3

             ..  للمتفاعالت هوالرسم البيانى الذى يوضح العالقة بين معدل التفاعل الكيميائى ومساحة سطح التفاعل 

 
 

 اكتب االسم الكيميائي للمركبات التالية بنظام اإليوباك. (4

 

 

 وضح بالمعادلة كيف يمكنك الحصول على : (5

 -1او  ) البروبانون من (CH2OH-) من مركب يحتوي على المجموعة  (-CO-)مركب بحتوي على المجموعة 
 بروبانول  (

 

 تحصل على :وضح بالمعادالت كيف  (6

 ) أ ( ابسط مركب اروماتي من ابسط مركب  اليفاتي 
 )ب( كحول ثنائي الهيدروكسيل من كحول احادي الهيدروكسيل 

 

 ؟ IIمن كبريتات الحديد  IIIكيف تحصل على كلوريد الحديد  بالمعادالتوضح  (7
 

  من بيكربونات الصوديوم. g 0.84منه مع  25mLتركيز حمض الهيدروكلوريك الذى يتعادل  إحسب (8

                                                                 [H = 1 , C = 12 , O = 16 , Na = 23]  
 

 اكتب المصطلح العلمي الدال على العبارة : (9

 اإلصطدام.الحد األدنى من الطاقة التى يجب ان يمتلكها الجزىء حتى يتمكن من التفاعل عند ) أ ( 

المحلول الذى يصل فيه ذوبان الملح فى الماء عند درجة حرارة معينة الى حد تصبح فيه المدة المذابة فى حالة )ب( 
  مع المادة الغير المذابة )المذيب(.إتزان ديناميكى 

 

 وضح بالمعادالت تسخين : (11

 .مع حمض الكبريتيك 02ثيلي عند )ب( الكحول االي      درجة مئوية 022اعلي من  III) أ ( هيدروكسيد الحديد 
 

 باستخدام كاشف المجموعة وضح بالمعادالت الكشف عن : (11

 )ب( أيون البروميد.                                                 . II) أ ( ايون الحديد 

 CH3-CH- CH2- CH3  

 النموذج األول   
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 كم عدد موالت الهيدروجين الالزمة لتشبع المركبات االتية  (11

                                    
 

                                              للحصول على المركب التالى يجب إجراء عملية ظلل االختيار الصحيح : (31

                  كلورة البنزين ثم النيترة                                                                   -أ
 نيترة البنزين ثم كلورة الناتج  -ب
 الكلة البنزين ثم نيترة الناتج  -ج
 التوجد اجابة صحيحة   -د

 

 معادلة تميؤ ملح اسيتات االمونيوماكتب  (14
 

 -التكافؤ جهود أكسدتها بالجدول التالى: ثنائية عناصر أربعة (51

A B C D 

0.4 V -0.8 V 0.76 V 2.9 V 

 الكهربية يمكنك الحصول عليها لتكوين خلية جلفانية من عنصرين من هذه العناصرإحسب أكبر قيمة للقوة الدافعة  -أ
 ؟ إكتب الرمز اإلصطالحى لهذه الخلية. -ب

 

 اكتب الصيغة البنائية واالسم الكيميائي لكال من   -اجب عن االتي : (16

 ايزومر السيتات الفينيل  -أ

 ايزومر لحمض االيثانويك  -ب
 ايزومر  االيثانال  -ج

 

 . كيف تحصل على ايثير ثنائي االيثيل  من حمض االسيتك وضح بالمعادالت (71
 

 أجب عن سؤال واحد فقط من السؤالين ) أ ( أو )ب( (11

 اكتب االصيغة البنائية للمركب الذي تدل عليه العبارة :
 ) أ ( حمض عضوي يحتوي علي مجموعة كاربينول ثالثية 

 )ب( الزيت او الدهن
 

 ماركينيوكوفما المقصود بقاعد  (19

 زوال لون اليود البنى عند تفاعله مع محلول ثيوكبريتات الصوديوم    )موضحاً ذلك بالمعادلة الرمزية( علل
 

 ظلل االختيار المناسب (11

 ... فى بطارية أيون الليثيوم      تغمر الرقائق الثالثة فى إلكتروليت المائى من  
 

LiCoO2 LiC3 -د             LiPF6 -ج                -أ LiP2F3 -ب                         
 

 تفاعل االكسدة في خلية الوقود موضحا قيمة جهد االكسدة :  وضح بالمعادلة الكيميائية (01
 

  ( لتفاعل محلول كبريتيت الصوديوم مع محلول نترات الفضة KC العالقة التي تعبر عن ثابت االتزان )  اكتب (22

 
 
 

 COOH 

OH 
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 واحد فقط من السؤالين ) أ ( أو )ب( أجب عن سؤال (13

 ثم اذكر استخدام واحد له  ثالثي نيترو فينول) أ ( وضح بالمعادلة كيف تحصل علي 
 ثم اذكر استخدام له  نسيج الداكرون)ب( وضح بمعادلة كيف تحصل علي 

 

 0.5F بإمرار كمية من الكهرباء مقدارها  [Au=196.98]عملية طالء لشريحة من النحاس بالذهب  أجريت (02

( إحسب حجم طبقة الذهب المترسبة ،علماً بان كثافة مادة الذهب IIIفى محلول مائى من كلوريد الذهب )
132g/cm3

                
 

 كيف يتم الحصول علي الذهب الخالص من سلك نحاس يحتوي علي شوائب من الذهب  اشرح (02
 

 اسم الشق الغاز المتصاعد وكيف تكشف عنه  اكتب (16

 ) أ ( تفاعل حمض الهيدروكلوريك مع ملح كبريتيت الصوديوم 
 )ب( تفاعل حمض الكبريتيك المركز مع ملح كلوريد الصوديوم

 

 التغطية األنودية أفضل من التغطية الكاثودية لوقاية الحديد من التأكل علل (07
 

 تفاعل التفريغ في بطارية الرصاص الحامضية  مع ذكر نوع البطارية  اكتب معادلة (00

 
 عناصر السلسلة اإلنتقالية األولى تمتاز بالثبات النسبي النصاف االقطار. علل (02

 
  رتب االيونات التالية تصاعديًا حسب عزمها المغناطيسى :  (31

(Mn
+2

  ، Co
2+

 ، , Fe
+2

  Cu
+
) 

 

 بقاعدة لوشاتلية ؟ المقصود ما (31
 

 أجب عن سؤال واحد فقط من السؤالين ) أ ( أو )ب( (31

  بين بالمعادالت كيف تحصل على :
 ) أ ( الكربون المجزأ من اسيتات الصوديوم                         )ب( الجامكسان من الفينول 

 

 أكمل الجدول التالي : (33

 خواص البوليمر واستخدامه نوع البلمرة اإلسم التجاري للبوليمر مونمر

 .     .     .     والفورمالدهيدالفينول 

 

  7.2×  4-10 علما بان درجة االذابة  Mg(OH)2لهيدروكسيد الماغنسيوم  االذابة حاصل احسب (43
 

 أجب عن سؤال واحد فقط من السؤالين ) أ ( أو )ب( (35

 اكتب المصطلح العلمي الدال على العبارة :
 ) أ ( عنصر إنتقالي يكون مع االلمونيوم سبيكة تستخدم في صناعة المشروبات الغازية. 
 )ب( سبيكة السبب الرئيسي في تكوينها الثبات النسبي النصاف اقطار العناصر االنتقالية .

 

 أجب عن سؤال واحد فقط من السؤالين ) أ ( أو )ب( (36

 ) أ ( إمرار غاز كبريتيد الهيدروجين في وسط حمضي علي كبريتات النحاس .  وضح بالمعادالت :

 )ب( الحصول علي ميتا الومنيات الصوديوم من كلوريد االلمونيوم                     



 

 

 2018                                      مراجعة ليلة االمتحان

 اتحدنا فأبدعنا إعداد نخبة من معلمي الكيمياء في مصر  111

 أجب عن سؤال واحد فقط من السؤالين ) أ ( أو )ب( (33

 : فسر
 ) أ ( تزداد سرعة التفاعل الكيميائي بزيادة مساحة السطح

 تزداد كمية بخار الماء المحضر من عنصريه بزيادة الضغط -)ب( 
 

 العلمي لطريقه التحليل الكمي بطريقه الترسيب  ؟ االساس ما (80
 

 ظلل االختيار الصحيح : (39

فإن  (mol/L 0.5)عند خلط حجمين متساويين من محلولي حمض الكبريتيك وهيدروكسيد الكالسيوم  تركيز كل منهما 
 .    كون المحلول الناتج ي

 7له اقل من   PH -د  متعادل. -ج  قلوي. -ب    حمضي. -أ

 
 رتب المركبات االتية تصاعدية حسب الحامضية  (41

 الفينول   -حمض البنزويك  –حمض الهيدروكلوريك  –االيثانول  –) حمض االسيتك 

 
 عن ثالث انواع من الكحوالت  (C4H10O)تعبر الصيغة الجزيئية (41

 الصيغة البنائية للكحوالت الثالثة مع كتابه االسم الكيميائي لكل منهما.أوالً : اكتب 
 ثانياً كيف تميز بين اثنين منهم   -أ

 

 .حمض الكربوليك وحمض االسيتك بطريقيتن مختلفتين  بين تميز كيف (20
 

 وضح دور العلماء األتي أسمائهم في تقدم علم الكيمياء  (43

 فوهلر    -1
 جولد برج وفاج  -0

 
 تمثل كيتون       C3H6Oالصيغة  (44

 اكتب الصيغة البنائية له  -1
 اكتب الصيغة البنائية لكيتون عديد الهيدروكسيل  مع ذكر المجموعات الوظيفية به -0

 

 وضح دور كال من  (45

 فوق اكسيد الهيدروجين عند بلمرة االيثلين  -1
 انزيم الزيميز عند اضافه الخميرة الي الجلوكوز -0
 حمض الكبريتيك عند تحضير االيثلين في المعمل من االيثانول  -8
 بولي سترين  -2

 

 أكسدة  االيثلين  وااليثانول باستخدام برمنجانات البوتاسيوم بين قارن  (24
 

 بظاهرة الخمول الكيميائي ؟؟؟ ثم اذكر  كيفية إزالته  كيميائيا وميكانيكيا ؟؟؟  مالمقصود  (27
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 أجب عن سؤال واحد فقط من السؤالين )أ( أو )ب( :  (1

 أكتب المصطلح العلمى الدال على العبارة :  .3
مجموعة من المركبات يجمعها قانون جزيئى عام و تشترك فى خواصها الكيميائية و تتدرج فى خواصها ) أ (  

 الفيزيائية  
 الصدأ  ، بفلز أخر أقل نشاطاً منهعملية يتم فيها تغطية الفلز المراد حمايته من ) ب(  

 

  -وضح بالمعادالت كيف تحصل على : (1

 كحول ثنائي الهيدروكسيل من كحول احادي الهيدروكسيل -أ
  اكسيد متردد من ابسط هيدروكربون اليفاتي مشبع  -ب

 

 اكتب اسماء المركبات التالية حسب نظام األيوباك  (3

 

  

 

 المعادالت الكيميائية للحصول علي ميتا كلورونيتروبنزين من بنزوات الصوديوم :رتب الخطوات اآلتية مع كتابة -4 (4

 التفاعل مع حمض النيتريك في وجود حمض الكبريتيك المركز              -1
                                    التقطير الجاف مع الجير الصودي  –2
     IIIالتفاعل مع الكلور في وجود كلوريد الحديد   – 3

 

 أذكر أسم المادة التى تستخدم فى األغراض التالية : (5

  .داخل خلية استخالص االلمونيوم وتتميز بانخفاض كثافتها 222الي  0222تستخدم في خفض درجة االنصهار من  -1
 .يستخدم في قياس كثافة السوائل  -0

 

. فى إحدى التجارب SO4-2، PO4-3التفرقة بين الملح الصوديومى أليونى  يستخدم فى الباريوم كلوريد   (6

 –من راسب أبيض لملح الباريوم يذوب فى حمض الهيدروكلوريك المخفف  1.21gالتى إستخدم فيها نتج 
 ماهو هذا األنيون؟ وإحسب كتلة كلوريد الباريوم المستخدم فى هذه التجربة

      (Ba = 137, Cl = 35.5 , P = 31, S = 32, O = 16)               
 

 : كال مما يأتى  قارن بين      (3

 

 

 

 

 والتاين الضعيف التاين التام 

 التعريف
  

   ذكر مثال لكل منهما

 الثانيالنموذج    
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  كيف تميز عمليا بين : (1

 محلول كبريتيت الصوديوم.    –محلول كبريتيد الصوديوم                           
 

الغير  –الملون  –الدايا  –رتب المركبات االتية علي حسب قيمة العزم المغناطيسي ثم وضح كال من ) البارا  (9

 ملون مع التفسير _(

Cu2Cl2-ZnCL2 -FeCl2- Cr2O3 
 

  من الكحول االيثيلي T.N.T  رتب الخطوات األتية مع كتابة المعادالت الرمزية : للحصول على (11

  ( ثم تبريد سريع 3011تسخين العلي من  –الكلة  –تحلل مائى  –اكسدة  –تعادل  –)تقطير جاف 
 

 .  ثنائي الفينيل -النفتالين .       ب -أ:  من لكل البنائية الصيغة أذكر (33

 وباي في كال منهما ثم اذكر عدد موالت الهيدروجين الالزمة لتشبع كال منهما واذكر عدد الروابط سيجما
 

طالء   من النحاس بطبقة من الفضة ثم احسب كتلة الفضة المترسبة عند الرسم كيف يمكن  مع اشرح (11

                 Ag=108علما بان  82minامبير خالل زمن قدرة  12مرورتيار شدتة 
 

             -إكتب المعادلة الكيميائية الدالة على كل مما يلى: (13

 KP =              (PNH3) -أ
2
             KC=       [CH3COO-] [H3O+] -ب                                  

                 (PN2) . (PH2)
3

                                      [CH3COOH] 

 

  KP =      (pNO2)2               -ج
                   (P N2)  (P O2)                                                    

 

 ظلل االختيار االتي بما يناسب  (14

 عند إمرار بخار الماء الساخن على الحديد المسخن لدرجة االحمرار ثم تفاعل الناتج    
 مركز ينتج ..................... كمع  حمض كبريتي  

أ ، ب معا              أكسيد حديد مغناطيسي          IIIكبريتات حديد             IIكبريتات حديد    
 

 نيترة الفينول فى وجود حمض الكبريتيك  المركز.وضح بالمعادلة  :   (15
 

  Ag2SO4إحسب قيمة حاصل اإلذابة لملح كبريتات الفضة    (16

         mol/L 1.4 X 10-2علماً بان درجة ذوبانه فى الماء عند درجة حرارة معينة  
 

 تخير االجابة الصحيحة  (13

                            4NO(g)                   2N2(g)  + 2O2(g)  , ΔH = +180 KJ/mol             
يؤدى الى نقص نسبة غاز األكسجين من وسط التفاعل       ...........   

 إضافة غاز الهيليوم الى وسط التفاعل   - ب إضافة اكسيد النيتريك                              -أ         
 تبريد وسط التفاعل         -تسخين وسط التفاعل                               د  -ج        

 

 علل ما ياتي :          (11

 مركبات عديدة النيترو شديدة االنفجار  -1
  العناصر االنتقالية عوامل حفز مثاليةتعتبر  -2
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Zn
2+ Cu

2+ 

Zn Cu 

 

 
 

V 

 قنطرة ملحية

 يستخدم الليثيوم في بطارية ايون الليثيوم  -3

 يجب معالجة االسبرين بمادة قلوية مثل هيدروكسيد االلمونيوم قبل االستخدام  -4
 

 لكل من : والصيغ البنائية  االسم الكيميائى اكتب  (19

 االسبرين  -2                           الهالوثان  -1
 

 اكتب الصيغ البنائية للمركبات االتية    (11

 ين . نزثنائى بروموب - 1,8 فينيل بروبان . -0 بنتين – 0 –ميثيل  – 2 –رو كلو -2

 (كحول غير مشبع 4 حمض الستريك .  بنتين .  -1-ميثيل  -8

 

علي غاز االيثاين في المعمل مع كتابة معادلة  التفاعل موزونة  وشروط مع الرسم كيفية الحصول  اشرح (01

 .التفاعل ثم وضح ناتج الهيدرة لال يثاين ثم اختزال الناتج
 

 .  عند وضع ساق من الخارصين في محلول ملح من كبريتات النحاس   ماذا يحدث عند : (11
 

 اذكر استخدام واحد لكال مما ياتي  (13

 محلول فهلنج  -2              ثالثي نيترو جلسريد -1

 
 أذكر السبب العلمى لكل من  (14

 .يجب تغيير انابيب الكربون باستمرار داخل خلية استخالص االلمونيوم  -3
 .هيدرة االلكين تتم في وجود عامل حفاز  -2

 

 .كيف تحصل علي اكاسيد الحديد الثالثة من مركب عضوي  كيف بمعادالتوضح  (20
 

 المعايرة ( 2)                       القطب المضحي (  1)  من : بكل المقصودما  (22
 

 استخدام حمض الهيدروكلوريك في الكشف عن انيوناته  ما األساس العلمي في (07
 

   OHومركب اليفاتي يحتوي علي مجموعة OHمركب اروماتي يحتوي علي مجموعة  كيف تميز عمليا بين     (82
 

 ظلل االختيار االتي  (19

   -------فإن عنصر الصوديوم  – V  2,71إذا كان جهد االختزال القياسي للصوديوم  هو 
 يحل محل هيدروجين األحماض   -ب  يحل محل هيدروجين الماء  -أ

 جميع ما سبق   -د    V  2,71جهد تأكسد   -جـ
 

 خلية جلفانية   يوضح التالى الشكل (31

 أوالً  ماذا يحدث لقيمة القوة الدافعة الكهربية إذا تم إستبدال 
 نصف خلية الخارصين بنصف خلية الماغنسيوم    

 فسر إجابتك )علماً بأن الخارصين أعلى في جهد اإلختزال(.   
ثانياً ماذا تتوقع لقيمة القوة الدافعة الكهربية إذا تم إستبدال 

 ؟نصف خلية الخارصين بنصف خلية الحديد 
ماذا يحدث عند رفع القنطرة الملحية من محلولى الخلية ؟  -ثالثاً:

 فسر إجابتك

29 
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الولى مع ، وعند إضافة حمض الكبريتيك المركز الى العينة ا "لديك عينتان متماثلتان من ملح مجهول   (81

التسخين تتصاعد أبخرة بنية حمراء، وعند إضافة قطرات من محلول هيدروكسيد األمونيوم الى محلول مائى 
 من العينة األخرى يتكون راسب أبيض مخضر يذوب فى حمض الهيدروكلوريك"

              "إستنتج الصيغة الكيميائية لشقى هذا الملح "بدون كتابة معادالت كيميائية".
 

 -اختر االجابة الصحيحة لكل عبارة مما يأتى : (31

 --------------في بطارية أيون الليثيوم يتكون الكاثود من -3
 أكسيد الليثيوم كوبلت  -ب            جرافيت الليثيوم   -أ

 الرصاص   -د          سداسي فلوروفوسفيد الليثيوم الالمائى  -جـ
 .    أقصى حاالت التأكسد فى عناصر السلسلة االنتقالية االولى فى عنصر   –2

 الفاناديوم    -الكوبلت                                    ب     -أ      
 المنجنيز  -الكروم                                     د  -ج       

 

 ( فى محلوله المائى   C= 0.2M)تركيزه   X 10-5 1.8هو  Kaثابت تأين حمض الخليك  إذا كان (88

 -إحسب كل مما يلى:
 درجة تأين الحمض      -1 
 .تركيز أيون الهيدرونيوم فى محلول الحمض  -0 
 .لمحلول الحمض POHالرقم الهيدروكسيلى  -8 

 

 .ايثوكسيد الصوديوم من هيدروكربون اليفاتي غير مشبع  وضح بالمعادالت كيفية الحصول علي (82
 

  IIتات حديد يمن كبر IIIوضح بالمعادالت كيفية الحصول علي كبريتات حديد  (35
 

 ما المقصود بكال من  (36

  تفاعل باير -2                                                     قاعدة لوشاتيلية -1   
 

 التقطير الجاف لملح بيوتانوات الصوديوم مع الجير الصودي   وضح بالمعادالت    (87
 

Sn0 قطبين هما من تتكون خلية (43
(s) / Sn(aq)

+2  ,     Ag0
(s) / Ag+

(aq)     فإذا كان جهد   

  0.8v  ،- 014v اإلختزال القياسى لكالً منهما على التوالى      
  ؟للخلية مع بيان الرمز اإلصطالحى لها وإذكر نوع الخلية مع التعليل emfإحسب    

 

 ما المقصود بالتحليل الوصفى              (39
 

 ظلل اإلختيار الصحيح  (41

 : هو  الكحول البروبيلي مع  االيثانويك االستر الناتج من تفاعل       
  C3H7COOCH3) ب (                                                  CH3COOC3H7) أ (                    

  HCOOC3H7) د (                                                 C2H5COOCH3) جـ (                   
 

 C5H10 O متشكالت جزيئية للصيغه 2 اكتب (37
 

 اكتب الصيغة البنائية  (41

     حمض هيدروكسيلي ثالثي القاعدية   -2                  الدهيد عديد الهيدروكسيل  -1
 

   عملية توضح اثر زيادة التركيز علي معدل التفاعل الكيميائي تجربة اشرح (34
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 اذكر دور العلماء االتي اسمائهم  (44

 ) ب ( ما ركينكوف                                                       ) أ ( كيكولي
 

  كيف تميز عمليا بين (54

 ملحي نيترات الصوديوم ونيتريت صوديوم  -2              هيدروكسيد صوديوم وهيدروكسيد المونيوم -1
 

                                                          -رتب كل مما يأتى ترتيبًا تصاعديًا: (46

Ka = 5.1 X 10)    حمض النيتروز -أ  
-4

)                                      

Ka = 6.7 X 10)  حمض الهيدروكلوريك -ب
-4

)  
Ka = 1.8 X 10)    حمض األستيك -ج 

-5
)                                      

Ka = 4.4 X 10)     حمض الكربونيك -د
-2

)   
 حسب قوتها بداللة ثابت تأينها.  
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 اكتب جميع المعادالت الكيميائية متزنة مع ذكر شروط التفاعل

 
 السؤالين   )أ( أو )ب(:أجب عن سؤال واحد فقط من  (1

 أكتب المصطلح العلمى الدال على  العبارة.
 )أ( عملية يتم فيها طرد الرطوبة وتجفيف الخام ورفع نسبة الحديد بالخام. 

 )ب( كتلة المادة التى لها القدرة على فقد أو اكتساب مول واحد من األلكترونات أثناء التفاعل الكيميائى.
 

 ن السؤالين   )أ(  أو )ب( :اجب عن سؤال واحد فقط م (1

 أذكر أهمية :
 التحليل الكيميائى فى مجال الزراعة.)أ( 

 )ب( األدلة فى عملية المعايرة.
 

 اجب عن سؤال واحد فقط من السؤالين   )أ(  أو )ب(: (3

 وضح بالمعادالت وضح  
 )أ(  امرار غاز يوديد الهيدروجين على حمض الكبرتيك المركز الساخن.

 لى ميتا الومينات الصوديوم من كبريتات األلومنيوم.)ب( الحصول ع
 

 ما المقصود  التحليل الكمى. (4
 

 تخير اإلجابة الصحيحة :  (5

فإن المحلول  الناتج (1M)وهيدروكسيد الصوديوم(0.5M)خلط حجمين  متساويين من محلولى  حمض الكبرتيك  عند
       يكون

  متردد -متعادل                       د -قلوى                    ج -حمضى              ب -أ  
 

 معادلة تحضير بنزوات األيثيل؟ أكتب (6
 

 اجب عن سؤال واحد فقط من السؤالين   )أ(  أو )ب(: (3

        C3H8O        الصيغة الجزيئىة
المحمضة بحمض الكبرتيك المركز  ثانى كرومات البوتاسيوماستخرج منها كحول أولى مع ذكرأثر محلول )أ( 

 ه )مع كتابة المعادالت(علي
 المعادالت( )مع كتابة ه)ب( استخرج كحول ثانوى مع ذكر اثر حمض الكروميك الساخن علي 

 

 نيترة الفينول ونيترة الجليسرولقارن بين   (1
 

 بين اقطاب من الجرافيت. IIالتحليل الكهربى لمحلول كلوريد النحاس فقط بالرسم وضح  (9

 مع كتابة تفاعل األنود  والكاثود.
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              اجب عن سؤال واحد فقط من السؤالين   )أ(  أو )ب(:. (11

 أكتب المصطلح العلمى الدال على العبارة 
 المادة األخرى الداخلة معها( تفاعالت يتم فيها انتقال احد أال لكترونات من أحد المواد المتفاعلة الى )أ 

 فى التفاعل الكيميائى. 
 )ب( المواد المتحركة فى المحلول والغنية بااللكترونات 

 النموذج الثالث   
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 . محلولى الفينول وثيوسيانات األمونيوم  -كيف تميز عمليا بين:  (77

 

 تخير اإلجابة الصحيحة :  (11

 .     للمحلول تساوى pOH فإ ن قيمة 0.02M  اذا كان لديك محلول قوى من حمض الكبرتيك

  12.31-د                         1.69-ج                 12.61-ب                 1.39-أ
 

 اكتب االسم الكيميائى للمركب المقابل بنظام األيوباك:     (13

 

CHCH3 CH2 CH CH3

 
 

 ( --Oالحصول على مركب يحتوى على المجموعة الوظيفية ) يمكنك كيف بالمعادلة وضح  (73

 ( -CH2-OHمن مركب به المجموعة الوظيفية) 
 

 عناصر متقدمة السلسلة عوامل مختزلة قوية علل لما يأتى:  (15
 

 اجب عن سؤال واحد فقط من السؤالين   )أ(  أو )ب(:.  (16

 وضح بالمعادالت كيف تحصل على      
 )أ( ثنائى برومو إيثان من االيثاين               
 )ب( ميتا كلورو نيترو بنزين من الميثان               

 

 IIمن كبريتات الحديدIIIكبريتات الحديد على تحصل كيف بالمعادالت وضح  (71
 

              وأضيف إليه وفرة من محلول نترات  من كلوريد الصوديوم غير النقي في الماء g 2أذيب (18

 من كلوريد الفضة , احسب النسبة المئوية لكلوريد الصوديوم في العينة4.628g فترسب الفضة

  [         [Na=23 , Cl=35.5 , Ag=108 , N=14 , O=16 
 

 تخير اإلجابة عن )أ( أو)ب(  (19

 أكتب المصطلح العلمى الدال على العبارة:
 يمتلكها الجزئ لكى يتفاعل عند األصطدام.)أ( الحد األدنى من الطاقة التى يجب أن  

 ثابتة.(Ka)االتزاند بزيادة التخفبف لتظل قيمة ثابت ب( عند ثبوت درجة الحرارة فإن درجة التفكك تزدا)
 

 اجب عن سؤال واحد فقط )أ(أو)ب(  (11

 وضح أثر الحرارة على                 

 )أ( الليمونيت                                )ب( السدريت                
 

 اجب عن سؤال واحد فقط )أ(أو)ب( :  (11

 باستخدام كاشف المجموعة وضح بالمعادالت كيف تكشف عن:   

 )ب(  أيون الكبريتات                      II)أ(  أيون النحاس               
 

 اكسيد التيتانيوم ؟ولماذا؟فيم يستخدم ثانى   (11
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 حسب نظام األيوباك:(TNT)تخير األجابة الصحيحة : األسم الكيميائى لمركب (13

 )أ( ميثيل ثالثى نيترو بنزين.                  

 ثالثى نيترو طولوين -2,4,6)ب(                  

 ثالثى نيترو بنزين – 2,4,6-ميثيل  -1)ج(                 

 )د( ثالثى نيتروطولوين                 
 

 أكتب معادلة تميؤ ملح األسيتات األ مونيوم.  (14
 

15)  A،B،C  فولت على الترتيب : 0.34-،1.36-،0.76ثالثة عناصر جهود أكسدتها القياسية 

 )أ( كم عدد الخاليا التى يمكن  تكوينها.             

 )ب( أى العناصر يسبق الهيدروجين وأيهما يلى الهيدروجين             

 emf)ج(أكتب الرمز األصطالحى للخلية التى تعطى أكبر قيمةوأصغر قيمة.ل             

 ثنائى.Cأحادى ,Bثنائى ,A اذا علمت  ان    
 

 C3H8O2  صيغتة الجزيئية(A)أستر  (16

 نفس الصيغة الجزيئية ثمله (B)أكتب الصيغة البنائية الستر -أ 

 أكتب معادلة التحلل المائى القاعدى. -ب
 

 اجب عن سؤال واحد فقط )أ(أو)ب( :  (13

 وضح بالمعادالت كيف تحصل .
 )أ( كحول ثنائى الهيدروكسيل من كحول أحادى الهيدروكسيل.          
 )ب(الكحول األيثيلى من الميثان.          

 

 )أ(أو)ب( :اجب عن سؤال واحد فقط  (11

 أكتب الصيغة البنائية للمركب الذى تدل عليةالعبارات األتية .
 )أ( مخدر أمن بدال من الكلورفورم.           
 )ب(  مركب غير ثابت ناتج من الهيدرة الحفزية لال ستيلين.          

 

 تخير األجابة الصحيحة  (19

 ......   بيوتين يتكون  -2 -ميثيل -2عند أجراء الهيدرة الحفزية ل
 التوجد اجابة صحيحة -بروبانول   د -1-ميثيل -1 -بروبانول      ج -2 –ميثيل  – 2-بروبانون      ب2-ميثيل   -2-أ

 

 الكشف عن الشق القاعدى أكثر تعقيد من الكشف عن الشق الحامضى علل لما يأتى : (31
 

 تخير األجابة الصحيحة : فى التفاعل المقابل  (31

            AgNO3(aq)+ NaCl(aq)               NaNO3(aq)+  AgCl (s)       
 أى األشكال األتية تعبر عن العالقة بين التركيز والزمن  

 

 جـ د ب أ
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 وضح بالمعادالت ماذا يحدث فى الحاالت األتية:  (31

 تفاعل حمض الكبرتيك المركز الساخن  مع ناتج امرار الهواء ساخن على الحديد المسخن لدرجةاالحمرار.      

                                                                                                 

                 -=N2  +3H2                 2NH3            ΔHفى التفاعل  
  

 ما أثر زيادة درجة الحرارة على التفاعل . وكيف نزيد من ناتج التفاعل 
 

 اجب عن سؤال واحد فقط )أ(أو)ب( :  (33

 وضح بالمعادالت كيف تحصل على 
 )أ(  استر سلسالت الميثيل ؟وفيم يستخدم؟             
 )ب( حمض البكريك من البنزين العطرى.             

 

 0.5hفى محلول كلوريد الصوديوم بين أقطاب من الجرافيت لمدة 2Aشدتة  أمرار تيار عند  (43

 أحسب حجم غاز الكلور المتصاعد عند االنود ؟ مع كتابة معادلة التفاعل.
 المعادلة.ثم أحسب حجم غاز الهيدروجين المتصاعد عند الكاثود؟ مع كتابة 

 

 كيف يمكنك طالء ابريق من الحديد بطبقة من الذهب؟ وضح بالرسم والمعادالت (43

 

 أذكر استخدام واحدا لكل من.  (36

        )ب( القطب المضحى)أ(  أسود الكربون                                
 

 اجب عن سؤال واحد فقط )أ(أو)ب( :  (33

 للملح ثم أكتب الصيغة الكيميائية للملح .أستنج أسم الشق الحامضى أو القاعدى 
)أ(  تفاعل الملح مع حمض الهيدروكلوريك المخفف  فتصاعد غاز يخضر ورقة مبللة بمحلول ثانى كرومات البوتاسيوم 

 فتكون راسب أسود. IIبرتقالية اللون والمحمضة  بحمض الكبرتيك المركز ، ثم أضيف محلول أسيتات الرصاص
بالنشادروعند أضافةحمض  حمض الكبرتيكالمركز فتصاعد غاز يكون سحب بيضاء مع ساق مبللة )ب( تفاعل الملح مع

 الكبرتيك المخفف تكون راسب أبيض .
 

 اجب عن سؤال واحد فقط )أ(أو)ب( :  (31

 وضح معادلة التفاعل الكلى فى:
 )ب( بطارية أيون الليثيوم                     )أ( خلية الرصاص الحامضية  

 

 العناصر األنتقالية لها نشاط حفزى ؟ لما يأتى علل  (39
 

 رتب كاتيونات المركبات األتية  حسب العزم المغناطيسى تصاعديا  (41

                      Cl2)     (  Cr2O3   -     CuSO4      -    ZnSO4     Ni 
 

 ما المقصود  بحاصل األذابة؟  (41
 

 اجب عن ما يأتى  (41

 )أ(  وضح بالرسم والمعادالت كيف يمكنك تحضير غاز األيثين فى المعمل؟          
 

 اجب عن سؤال واحد فقط )أ(أو)ب( :  (43

 بروبين.-1-ميثيل -2-ثنائى كلورو -1,1)أ(  أرسم ثالثة وحدات متكررة ل                      

 بيوتين. -2-ثنائى كلورو  -2,3)ب( أرسم ثالثة وحدات متكررة ل                       
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