إجابات أسئلة البنود والوحدات للصف العاشر
للفصل الدراسي الثاني
إجابات الوحدة الرابعة ( )IVالحسابات الكٌمٌائٌة
اجابات البنود:
صفحة :01
4Na + O2 → 2Na2O
صفحة  45=Fe ،20 =P ، 31=Ca : 00وحدة كتل ذرٌة.
صفحة 10 = 2454×1 = Cl2 :01وحدة كتل ذرٌة.
 4,54 = 12+2454 =NaClو.ك.ذ
 51 =)1×01 (+13 = MgF2و.ك.ذ
 1, =1 +21 +)05×3 (=H2SO4و.ك.ذ
صفحة 21=)0×5(+)01×1 (=C2H6 :04غ/مول
 01 =)0×2(+03 =NH3غ/مول
 0,1=)01×5(+01+)05×5 (=C6H12O6غ/مول
 13 = )0+05(×1 + 31 =Ca(OH)2غ/مول
صفحة : 05
 )0الكتلة المولٌة ,3=13 + 01 + )05×2( = MgCO3غ/مول
عدد الموالت=  2 = 141مول
,3
 )1الكتلة المولٌة  11254 = 5254 + ),1×1( = CuBr2غ/مول
الكتلة =  ,13 = 11254 ×3غ

صفحة  :01الكتلة المولٌة 021 =C7H14O2غ/مول
عدد الجزٌئات=  5- 01غ ×  04 01×355 = 12 01 × 5511جزيء
021

صفحة  :01الكتلة المولٌة 33 = CO2غ/مول
%1152 = %011× 01 =C%
33
%1151 = %1152 - %011 =O %
صفحة %0,50 = %011 × 153 =H% :11
151
%,051 = %0,50 - %011 = C%
صفحة :13كتلة 0051 = )0153 + 1،,( – 1153 =Oغ
ع 0 = 151 = 15,= K
151
21
ع 0 = 151 = 0153 = Cr
151 41
ع 254 = 151 = 0051 = O
05
151

(1×)KCrO3.5
K2Cr2O7

الصٌغة الجزٌئٌة للمركب= K2Cr2O7 = ) K2Cr2O7(×0 = ) K2Cr2O7( × 113
113
صفحة: 15
= 1511 = 14
أ) ع 14 = MnO2
,1 )05×1( +44
ع  0505 = 1511×3 =HClمول

كتلة  31523 = 2554 × 0505 = HClغ
ب) ع  1511 = Cl2مول
كتلة  11541 = 10 × 1511 = Cl2غ
إجابات أسئلة الوحدة الرابعة:
السؤال األول
0
ب

1
د

2
أ

3
ب

السؤال الثانً:
كتلة الهٌدروجٌن= 31 =1×11غ
كتلة االكسجٌن= 211 =05×11غ
السؤال الثالث :أ) ع  21 = 41×2 = CO2مول
4
ب) ع  11 = ,,1 =C3H8مول
33
ع  ,1 = 3×11 = H2Oمول
كتلة  0331 = 0,× ,1 = H2Oغ
جـ) ع  11 = 13 01 × 31503 =CO2مول
12
01 × 5511
ع  1252 = 11 = C3H8مول
2
كتلة  011451 = 33 × 1252 = C3H8غ
السؤال الرابع :عدد موالت 1503 = ,4510 = C
01
عدد موالت 03511 = 03511 = H
0

4
جـ

5
ب

عدد ذرات  Cفً الصٌغة األولٌة = 0 = 1503
1503
عدد ذرات  Hفً الصٌغة األولٌة = 1 = 03511
1503
الصٌغة األولٌة CH2
السؤال الخامس :ع  1514 = 251 = SO2مول
53
ع  = CaCO3ع  1514 = SO2مول
ك  4 = 011 ×1514 = CaCO3غ
السؤال السادس3 = 15141 = 15513 =C :
01
15102
4 = 15154 = 15154 = H
15102
0
0 = 15102 = 1511, =O
05
15102
1 = 15115 = 15253 =N
15102
03
الصٌغة األولٌة C4H5ON2 :
الصٌغة الجزٌئٌة = C8H10O2N4 = )C4H5ON2( ×1 = )C4H5ON2 (× 013
11
السؤال السابع :حساب كتلة الطباشٌر قبل وبعد ثم إٌجاد الفرق بٌنهما فتساوي كتلة
الطباشٌر المستهلكة ومنها نستطٌع حساب عدد الموالت.

السؤال الثامن:
 Cu %فً %4154 = %011 × 011 = %011 × 5254 ×1 = Cu2CO3(OH)2
110

110

 Cu %فً %2355 = %011 × 5254 ×0 = CuFeS2
0,254
نسبة النحاس فً الخام  Cu2CO3(OH)2اكبر إذا هو االفضل اقتصادٌا.

إجابات الوحدة الخامسة ( )Vاىطبقخ فٍ اىزفبعالد اىنَُُبئُخ
اجابات البنود:
صفحة H2+ 1 O2 → H2O + 285.8k J :23
2
صفحةCaCO3 + 178k J→ CaO+ CO2 :24

صفحة).0 :30
الروابط التً
تكسرت
C=C
)4(C-H
)3(O=O
المجموع

الطاقة الالزمة
للكسر
500
=302×3
0541
=31, ×2
0313
2141

الروابط التً
تكونت
)4(O=C
)4(H-O

الطاقة الناتجة عن
التكوٌن
2015 =111×3
0,45 =353×3

4141

0114 - = 4141 - 2141 = ∆Hكٌلوجول (التفاعل طارد للطاقة)

H H
H-C= C-H (g) + 3O2(g) → 2CO2(g) + 2H2O(g) + 1295k J

).1

الروابط التً
تكسرت
)2(H-I

الطاقة الالزمة
للكسر
111×1

المجموع

413

الروابط التً
تكونت
H-H
I-I

الطاقة الناتجة عن
التكوٌن
325
040
4,1

 1 = 4,1 – 413 = ∆Hكٌلوجول (التفاعل ماص للطاقة)
)+ I2(g

→ 2HI(g ) + 7k J

)H2(g

صفحة  )0 :30كمٌة الطاقة =  ,455, = 43 × 41051كٌلوجول
1×0,
 )1كتلة 11 = 3× 1,45 = H2غ
41051
صفحة  )1 :32القٌمة الحرارٌة لإلٌثانول =  1151 = 0 ×0251كٌلوجول
35
القٌمة الحرارٌة -0بروبانول =  2251 = 0 ×1110كٌلوجول
51
إذا  -0بروبانول هو األفضل كوقود.
إجابات أسئلة الوحدة:
السؤال األول:
التفاعل الماص للطافة :تفاعل ٌحتاج طاقة حتى ٌحدث
التفاعل الطارد للطاقة :تفاعل ٌُنتج طاقة عند حدوثه
طاقة الرابطة :مقدار الطاقة الالزمة لكسر الروابط بٌن ذرتٌن فً جزيء تساهمً
وهو فً الحالة الغازٌة.
القٌمة الحرارٌة :كمٌة الطاقة الناتجة من حرق غرام واحد من الوقود حرقا تاما فً
كمٌة كافٌة من االكسجسن.
حرارة االحتراق :كمٌة الطاقة الناتجة من حرق مول واحد من الوقود حرقا تاما فً
كمٌة كافٌة من االكسجسن.
السؤال الثانً:
0
ب

1
جـ

2
ب

3
د

السؤال الثالث:أ) ماص للطاقة الكهربائٌة
ب) طارد للطاقة الحرارٌة
د) طارد للطاقة الحرارٌة
السؤال الرابع:
BaCO3+ 267.2k J → BaO + CO2
H2 + Cl2 → 2HCl + 182k J
السؤال الخامس :كمٌة الطاقة =  113 = 5,×015كٌلوجول
01
السؤال السادس :بالنظر إلى معادلة التفاعل نالحظ أن  3روابط  C-Hورابطة C-C
توجد فً المواد المتفاعلة والمواد الناتجة لذا ال تدخل فً حسابات الطاقة.
الروابط التً
تكسرت
)2(C-H
)2(Cl-Cl

الروابط التً
الطاقة الالزمة
تكونت
للكسر
2(C-Cl) ,15 =302 ×1
2(H-Cl) 3,5=132 ×1

0201
المجموع
 101- = 0413 – 0201 = ∆Hكٌلوجول

الطاقة الناتجة عن
التكوٌن
551=221×1
,53 =321×1
0413

السؤال السابع :القٌمة الحرارٌة للبروبان =  4154 = 0×1111كٌلوجول
33
القٌمة الحرارٌة للبٌوتان =  3151 = 0×1,44كٌلوجول
4,
البروبان هو األفضل.
السؤال الثامن :الحظ أن رابطة واحدة بٌن  C-Hتوجد فً المواد المتفاعلة والمواد
الناتجة لذا ال تدخل فً حسابات الطاقة.

الروابط التً
تكسرت
)3(C-H
)3(N-H

الروابط التً
الطاقة الالزمة
تكونت
للكسر
C≡N 0121 =302 ×2
3(H-H) 0051=2,1 ×2

1315
المجموع
 ( –1315 = 111+س)021, +
س=  ,10كٌٌلوجول
السؤال التاسع:
 3111 = 1011×1كٌلوجول
أقل كمٌة من السكر الزمة =  15,50 = 0,1 ×3111غ
1,11

الطاقة الناتجة عن
التكوٌن
س
021, = 325×2
س021, +

الوحذة السبدست  VIالكيويبء العضويت
اجبببث اسئلت البٌود
صفسخ :53

مشبع

غٌر مشبع

مشبع

غٌر مشبع

صفسخ: 55
.1
.2

C12H26

C9H20 ، C5H12

صفسخ :55

صفسخ  : 55اىهنسبُ ،الُ عدد ذزاد اىنسثىُ فُه امجس ،وميَب شاد عدد ذزاد اىنسثىُ شاد عدد
اىَزصبوغبد.

صفسخ  :55دزخخ غيُبُ اىجُىربُ ْ 5,5ض وعْدٍب رْففط دزخخ زسازح اىدى لىً ٍب دوُ
اىصفس ثزسىه لىً سبئو فُصعت رسسثه عجس اّبثُت اىغبش عْد فزر اىعجىح ّ .قزسذ وظع عجىح
اىغبش فٍ لّبء ثه ٍبء سبخِ.

صفسخ :65
4CO2(g) + 5 H2O(g) + 2855 kJ

)C4H10(g) + 13 O2(g
2

صفسخ 62:
C10H20 )1
)2

صفسخ:63
رَثو ٍزصبوغبُ فقػ  ،ألُ اىَسمت (َ )1عد صىزح ٍقيىثخ خبّجُب ىيَسمت ( ،)2ومرىل
اىَسمت (َ )3عد صىزح ٍقيىثخ خبّجُب ىيَسمت(.)4
صفسخ:65
غبقخ زسازَخ

+ 3H2O +

CH3CH2CH2CH3

CH3-CH = CH2 + 9 O2
2

3CO2
Ni

CH3-CH = CH-CH3 + H2

صفسخ:66
.1

C10H18

 .2ال ،ألُ رنىُ زاثطخ ثالثُخ فٍ األىنبَِ َسزدعٍ وخىد ذزرٍ مسثىُ عيً
األقو ،ىرا فإُ االىنبَِ َجدأ ٍِ اإلَثبَِ.

صفسخ:65
 )1ال َىخد ٍزصبوغبُ فقػ ،ألُ اىَسمت (َ )1عد صىزح ٍقيىثخ خبّجُب ىيَسمت (،)2
ومرىل اىَسمت (َ )3عد صىزح ٍقيىثخ خبّجُب ىيَسمت(.)4
)2

صفسخ  :53ال ،ألّهب ٍسمجبد ٍشجعخ ،فدَُع اىسواثػ ثُِ ذزاد اىنسثىُ فُهب أزبدَخ ،وال ََنِ
اإلظبفخ عيُهب.
صفسخ : 54لذا عيَذ أُ اىصُغخ اىجْبئُخ ىألوزىىُ (األمسَالُ) اىرٌ ََزبش ثصفبد ٍطبغُخ
وَدخو فٍ صْبعخ األقَشخ هٍ :

امزت اىصُغخ اىجْبئُخ ىيىزدح األسبسُخ (اىَىّىٍس) اىزٍ ردخو فٍ رسمُت هرا اىَجيَس؟

اجبببث اسئلت الوحذة
السؤال األول :وظر اىَقصىد ثنو ٍَب َيٍ :
اىَسمت اىهُدزومسثىٍٍّ :سمت ععىٌ َزنىُ ٍِ عْصسٌ اىنسثىُ واىهُدزوخُِ فقػ.
اى َسمت اىهُدزومسثىٍّ اىَشجعٍ :سمت ععىٌ َزنىُ ٍِ عْصسٌ اىنسثىُ واىهُدزوخُِ فقػ
ورنىُ خَُع اىسواثػ ثُِ ذزاد اىنسثىُ فُه ازبدَخ.
اىَسمت اىهُدزومسثىٍّ غُس اىَشجعٍ :سمت ععىٌ َزنىُ ٍِ عْصسٌ اىنسثىُ واىهُدزوخُِ
فقػ وَسزىٌ زواثػ ثْبئُخ أو ثالثُخ ثُِ ذزرٍ مسثىُ.
اىصُغخ اىجْبئُخ :رعجُس ثبىسٍىش عِ اىَسمت رجُِ مُفُخ رىشَع اىسواثػ واىرزاد فُه.
اىزصبوغ :وخىد أمثس ٍِ ٍسمت رشزسك خَُعهب فٍ اىصُغخ اىدصَئُخ ّفسهب وىنْهب رفزيف فٍ
اىصُغخ اىجْبئُخ.
اىَجيَساد :خصَئبد ذاد مزيخ خصَئُخ مجُسح ّسجُب ،رزنىُ ٍِ ارسبد عدد مجُس ٍِ اىدصَئبد
اىصغُسح.
اىَجيَساد اىطجُعُخ :خصَئبد عَالقخ ذاد مزو خصَئُخ عبىُخ رزنىُ فٍ اخسبً اىنبئْبد اىسُخ ٍِ
ارسبد عدد مجُس ٍِ اىدصَئبد اىصغُسح.

اىَىّىٍس  :خصَئبد ذاد مزيخ خصَئُخ صغُسح ّسجُب رزسد ٍع ثععهب ىزنىُ اىَجيَساد.
السؤال الثبًي:
أ – اىَسمت (أ)
ة  -اىصُغخ اىدصَئُخ ىيَسمجبد (ة) C5H12 :
اىصُغخ اىدصَئُخ ىيَسمجبد (ج) C6H14 :
اىصُغخ اىدصَئُخ ىيَسمجبد (د) C7H16 :
جٍ -زصبوغبد اىَسمت (ة):

السؤال الثبلث:
أ -الززىائهب عيً زاثطخ ثْبئُخ ثُِ ذزرٍ مسثىََُ ،نِ اسزجداىهب ثسواثػ ازبدَخ خاله رفبعو
االظبفخ.
ة -ألُ ذزاد اىفيىز رنىُ زواثػ قىَخ خدا ً ٍع ذزاد اىنسثىُ ٍَب َدعو ٍِ اىصعت وصىه
أٌ ٍسمت مَُُبئٍ لىً سيسيخ اىنسثىُ واىزفبعو ٍعهب.
ج -ألُ اىجسورُْبد رزعدد اّىاعهب ثبخزالف ّىع اىسَىض االٍُُْخ أو رسرُجهب أو عددهب فٍ سيسيخ
اىجسورُِ.
السؤال الرابع:
أ)

ة)
غبقخ زسازَخ

غبقخ

3CO2(g) + 4 H2O(g) +

+ 3H2O(g) +

غبقخ زسازَخ

)3CO2(g

)C3H8(g) + 5 O2(g

)C3H6(g)+ 9 O2(g
2
زسازَخ
)C3H4(g) + 4O2(g

3CO2(g) + 2H2O(g) +

السؤال الخبهس:
أ -اىَسمت (  ) Xهى أىنبُ ،الُ االىنبُ ال َصير ىصْبعخ اىَجيَساد فهى ٍسمت
ٍشجع وال َزفبعو ثبإلظبفخ.
اىصُغخ اىدصَئُخC5H12 :

ة-
ج -اىصُغخ اىجْبئُخ:

ىيجْزبُ.

أو أٌ ٍزصبوغ آخس
السؤال السبدس:
اسن الوبلور

هبلور هتعذد اإليثيليي

البروتيي

السليلوز

التفلوى

وجه الوقبرًت
أسوبء العٌبصر
الذاخلت في التركيب

كربوى وهيذروجيي

كربوى وهيذروجيي
واكسجيي وًيتروجيي

كربوى وهيذروجيي
واكسجيي

كربوى وفلور

اسن الووًوهر

ايثيي( االيثيليي)

حوض أهيٌي

غلوكوز

رببعي فلورو
ايثيليي

طبيعي أم صٌبعي

صٌبعي

طبيعي

طبيعي

صٌبعي

السؤال السببع:
أ -اىشجهَ :زنىُ ٍِ ذزرٍ مسثىُ ثُْهب زاثطخ ثْبئُخ  ،اإلخزالفَ :سزىٌ ذزح ميىز ٍسو ذزح
هُدزوخُِ.
). )PVC

ةٍ -جيَس

السؤال الثبهي :اىَعبدىخ  :غبقخ A + 9 → 3CO2 + 3H2O +
2

أ -ثَب اّه َْزح عِ اززساقه ثالس خصَئبد  CO2فبُ اىَسمت َ Aسزىٌ ثالس ذزاد مسثىُ،
وثَب اّه َزقبعو ٍنىّب ٍسمت مزيزه اىدصَئُخ مجُسح خدا فبّه ٍِ االىنُْبد ،وعيُه فبُ اىصُغخ
اىدصَئُخ ىه هٍ  C3H6ورنىُ صُغزه اىجْبئُخ هٍ:
ةٍ -جيَس ٍزعدد اىجسوثيُِ.
ج-

السؤال التبسع:
 ألّهب غُس قبثيخ ىيزسيو فززسامٌ فٍ اىجُئخ ورسجت اىزيىس اىجُئٍ.
َ زٌ اىزفيص ٍْهب ثإزدي غسَقزُِ:
االوىً :دفْهب فٍ ٍدافِ خبصخ رسذ األزض ٍَب َسجت رسامَهب مْفبَبد دائَخ.
اىثبُّخ :زسقهب فٍ ٍسبزق خبصخ ٍَب َسجت اّجعبس مَُبد مجُسح ٍِ اىغبشاد اىَيىثخ ىيهىاء
اىدىٌ.
 -لعبدح ردوَسهب

السؤال العبشر:
1
د

2
ة

3
د

4
خـ

5
أ

6
خـ

