
  
  

  ١  رقم الفقرة

  مقدمة الفقرة 
  صورة...) ،(القطعة

  
  ، هي: االبتدائيةالعبارة الصحيحة فيما يتعلق بمفهوم سرعة التفاعل 

  بدائل الفقرة

  سرعة التفاعل عند أقل تركيز للمواد المتفاعلة.   أ

  ركيز للمواد الناتجة. سرعة التفاعل عند أكبر ت  ب

  سرعة التفاعل عند الزمن صفر.  ج

  أي لحظة زمنية. عل عند التفاسرعة   د

  ج   مفتاح اإلجابة

  
  
  
  



  

  ٢  رقم الفقرة 

  مقدمة الفقرة 
  ، صورة...) (القطعة

  

  
  
  
  

  NO 2(g)CO       g)2(+  NO  (g)CO +(g)  في التفاعل اآلتي: 
  

ثانية على    ٤٥مول/لتر بعد مرور ٠٬٤يساوي    NOإذا كان تركيز 
انية على بدء  ث  ٨٥مرور مول/لتر بعد   ٠٬٨٠، ويساوي بدء التفاعل

  ، فإن معدل سرعة التفاعل (مول/ لتر.ث)، يساوي: التفاعل

  بدائل الفقرة 

 ٠٬١  أ

  ٠٬٠١  ب 

 ١  ج

 ١٠  د 

  ب   مفتاح اإلجابة 

  
  
  
  
  
  
  

  



  
  

  ٣  رقم الفقرة

  مقدمة الفقرة 
  صورة...) ،(القطعة

  

  
  
  
  

    g) (2NO           4(g)O2N      في التفاعل اآلتي:
  

  ، يساوي:  NOتكوين   سرعة يكون معدل

   بدائل الفقرة

 4O2N  استهالك معدل سرعة ربع  أ

 4O2Nاستهالك  سرعة دلمع نصف  ب

 4O2Nاستهالك معدل سرعة  يساوي  ج

 4O2N استهالكمعدل سرعة  ضعف  د

  د  مفتاح اإلجابة

  
  
  
 
  
 
 
 
 
 



  

  ٤  رقم الفقرة

  مقدمة الفقرة 
  صورة...) ،(القطعة

  

 A  + B       2Cتي:  ضي اآل في التفاعل االفترا
  

عند درجة حرارة  تم الحصول على البيانات في الجدول اآلتي    
  : معينة  

  
رقم 

  التجربة 
 [A]    

 مول/ لتر 
[B] 

  مول/لتر 
  االبتدائية سرعة التفاعل 

  ر.ث )(مول/ لت    
٩–١٠×  ١٬٦  ٠٬٢  ٠٬١  ١  
٩–١٠×  ٢٬٣  ٠٬٤  ٠٬١  ٢  
٩–١٠×  ٦١٬  ٠٬٢  ٠٬٢  ٣  
  

   :هو تفاعلذا السرعة ه قانون فإن
  
  

  ائل الفقرةدب

  ١]B[ K [A]٢  س=     أ

  ١]B[K [A]١ س=     ب

  ١]K ]B س=     ج

  ٢ K[A] س=     د

  ج   مفتاح اإلجابة

  
  
  
  



  
  

  

  ٥  رقم الفقرة

  مقدمة الفقرة 
  صورة...) ،(القطعة

  

      A+ 2Bاتج   نو في التفاعل االفتراضي اآلتي:  
  

عند درجة حرارة   K ا التفاعلعة هذ ثابت سر  لمت أن قيمةإذا ع
، وأن قانون سرعة هذا التفاعل هو:  ١–ث  ٣–١٠×٢معينة تساوي  

 مادةرتبة التفاعل للو Aرتبة التفاعل للمادة  ، فإن K [A]xس= 
B  تساوي: على الترتيب ،  

  بدائل الفقرة

  . ١ ،صفر   أ

 . صفر، ١  ب

 . ٢، رصف  ج

  ، صفر. ٢  د

  ب  ابةمفتاح اإلج

  
  
  
  
  



  
  
  

  ٦  لفقرةرقم ا

  مقدمة الفقرة 
  صورة...) ،القطعة(

  

، عند K [A]٢ س = قانون سرعة تفاعل ما هو:  إذا علمت أن 
ا لهذ  Kالسرعة  ثابت  وحدة قياسفإن  درجة حرارة معينة ، 

    هي:، اعللتفا

  بدائل الفقرة

  لتر/مول.ث   أ

  ١–ث   ب

  .ث ٢مول/٢لتر  ج

  مول/لتر.ث   د

  أ  مفتاح اإلجابة

  
  

  
  
  
  
  



  
  

  

  ٧  رقم الفقرة

  مقدمة الفقرة 
 ،(القطعة

  صورة...) 
  

 2A          نواتج في التفاعل االفتراضي اآلتي:  
  عند درجة حرارة معينة تساوي لتفاعللهذا ا Kالسرعة  إذا علمت أن قيمة ثابت 

  مول/لتر.ث ،٦–١٠×   ١٬٥تساوي عة التفاعل  سر و،  ١–ث ٤– ١٠× ١٬٥
 : يساوي [A] فإن  

  قرةفل البدائ

 مول/ لتر. ٤–١٠× ١٬٥  أ

  مول/ لتر.  ٠٬١  ب

 مول/ لتر.  ٠٬٠١  ج

 مول/ لتر. ٦–١٠× ١٬٥  د

  ج   إلجابةااح مفت

  
  
  



  
  
  
  
  
  

  ٨  رقم الفقرة

  مقدمة الفقرة 
  صورة...) ،(القطعة

  

والذي يحدث عند درجة  A +B        2Cفي التفاعل االفتراضي اآلتي : 
  تية: ع البيانات اآلحرارة معينة، تم جم

  .Bر تركيز المادة تغيي ثابتة عند  سرعة التفاعل
  ١–ث ٨–١٠× ٤= Kقيمة ثابت السرعة 

  فإن سرعة هذا التفاعل عندما يكون ، اعتمادا على البيانات السابقة 
 = [B] =[A]  مول/ لتر تساوي:  ٠٬١  

  بدائل الفقرة 

  مول/لتر.ث  ٨–١٠×٤  أ

  مول/لتر.ث  ٩–١٠×٤  ب

  لتر.ث مول/ ٨–١٠×٨  ج

  مول/لتر.ث  ٩–١٠×٨  د

  ب  مفتاح اإلجابة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  ٩  رقم الفقرة

  لفقرة مقدمة ا
 ،(القطعة

  صورة...) 
  

تم الحصول  عند درجة حرارة معينة ،   A + 3B                4Cتفاعل افتراضي  
    .كما في الجدول اآلتيعلى البيانات 

  
  تساوي :   ةفإن قيمة رتبة التفاعل الكلي

رقم  
  التجربة

]A [  
  

  لترل/مو

] B [ 
  

  مول/لتر

ل  سرعة التفاع
  بتدائيةاال

  مول/لتر.ث
٢– ١٠ × ٢  ٠٬٢  ٠٬٢  ١  

٢– ١٠ × ٢  ٠٬٤  ٠٬٢  ٢  
٢– ١٠ × ٨  ٠٬٢  ٠٬٨  ٣  

  بدائل الفقرة         

  ٣    أ

  ٢    ب

     ١  ج

  صفر   د

  ج   مفتاح اإلجابة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  ١٠  رقم الفقرة

  مقدمة الفقرة 
  صورة...) ،(القطعة

  

  ، عند درجة حرارة معينة اآلتي  لتفاعلابيانات مع ج تم
                             2(g)Cl +  (g)2NO        (g)2NOCl  
  

رقم 
  التجربة 

[NOCl] للتفاعل  االبتدائيةالسرعة   مول/لتر  
  مول/لتر.ث 

٩–١٠× ١٬٦  ٠٬٢  ١  
٩–١٠× ٦٬٤  ٠٬٤  ٢  
  
  تساوي: ، هذا التفاعل لK فإن قيمة ثابت سرعة  

  بدائل الفقرة         

  ١–ث  ٨–١٠×٤  أ

  ١–ث  ٩–١٠×٨  ب

  لتر/ مول.ث  ٨–١٠×٨  ج

  لتر/ مول.ث  ٨–١٠×٤  د

  د  مفتاح اإلجابة

  
  
  
  
  



  
  

  ١١  رقم الفقرة

  مقدمة الفقرة 
  صورة...) ،(القطعة

  

لعامل المساعد في سرعة التفاعل بأنه  نظرية التصادم تأثير ا تُفسر
  مادة: 

  بدائل الفقرة 

  . يد من سرعتهالتفاعل فتز ك في تُستهل  أ

  . تعمل على تقليل طاقة التنشيط للتفاعل باتجاهيه األمامي والعكسي  ب

  يادة طاقة التنشيط للتفاعل باتجاهيه األمامي والعكسي. على زتعمل   ج

  .نواتجزمن ظهور التعمل على زيادة   د

  ب  مفتاح اإلجابة

  
  

  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  ١٢  رقم الفقرة

  مقدمة الفقرة 
  صورة...) ،طعةلق(ا

  

ادة درجة م تزداد سرعة التفاعل بزياعتمادا على نظرية التصاد 
  : بسبب ، الحرارة

  بدائل الفقرة 

  . تنشيطت التي تمتلك طاقة العدد الجزيئازيادة   أ

  . والعكسي للتفاعل األمامي طاقة التنشيطانخفاض   ب

  . طاقة التنشيطلجزيئات التي تمتلك عدد اانخفاض   ج

  . األمامي والعكسيللتفاعل  لتنشيطقة ااطزيادة   د

  أ  اإلجابةاح مفت

  
  
  
  



  
  

  
  
  

  ١٣  رقم الفقرة

  مقدمة الفقرة 
 ،(القطعة

  صورة...) 
  

يتضمن بيانات لسير تفاعل ما بدون عامل مساعد وبوجود عامل   تيالجدول اآل
بالكيلو جول  )ل، ع (فإن قيم  ،ردة في الجدول، اعتمادا على البيانات الوامساعد 

  هي:  ، ترتيب ى اللع

سير 
  التفاعل 

طاقة وضع 
 المواد 

  المتفاعلة 
  كيلو جول

طاقة وضع 
المواد 
  الناتجة 

  كيلو جول

طاقة التنشيط  
للتفاعل  

  يالعكس
  كيلو جول

طاقة المعقد 
  المنشط

  كيلو جول

بدون  
عامل  
  مساعد 

  ل  ٧٠  ٣٠  ٦٠

بوجود 
عامل  
  مساعد 

  ٨٠  ع  ٣٠  ٦٠

  

  بدائل الفقرة

 ٥٠، ١٠٠  أ

 ١١٠،  ٤٠  ب

 ١٠٠،  ٥٠  ج

 ٤٠، ١١٠  د

  أ  مفتاح اإلجابة

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  ١٤  رقم الفقرة

  مقدمة الفقرة 
  صورة...) ،(القطعة

  

  إلى) ج (الرمز يشير ، تفاعل ما تي منحنى سيريبين الشكل اآل

  

  بدائل الفقرة

  وضع المواد الناتجة.  قةطا  أ

  .ماميطاقة التنشيط للتفاعل األ  ب

 . لتفاعلاري لالتغير في المحتوى الحر  ج

  طاقة وضع المواد المتفاعلة.  د

  ب  مفتاح اإلجابة

  
  



  
  

  
  
  
  
  
  

  ١٥  رقم الفقرة

  مقدمة الفقرة 
  ..)رة.صو ،(القطعة

  

        هو: ،ل الذي ينتج أكبر كمية من غاز الهيدروجين من التفاعالت اآلتيةفاعالت 
  
  
   

  بدائل الفقرة 

  أ
  HClمع محلول حمض  غ٠٬١كتلتها  ل قطعة من الخارصين اعتف

  مول /لتر. ١تركيزه  

  ب
  HClض حلول حم م مع غ٠٬١كتلتها تفاعل قطعة من الخارصين  

  مول /لتر. ٠٬١تركيزه  

  ج
  HClمع محلول حمض غ ٠٬١كتلته تفاعل مسحوق من الخارصين 

  ول /لتر. م ٠٬١تركيزه  

  د
  HClمع محلول حمض غ ٠٬١كتلته  تفاعل مسحوق من الخارصين  

  مول /لتر. ١تركيزه  

  د  مفتاح اإلجابة

  
  
  
  
  



  
  
  

  ١٦  رقم الفقرة

  مقدمة الفقرة 
  صورة...) ،(القطعة

  
  ، هي: العبارة التي تتفق مع بنود نظرية التصادم 

  بدائل الفقرة 

ط كاف لحدوث التفاعل  لتصادم بين دقائق المواد المتفاعلة شرا  أ
  الكيميائي. 

 لةحاصات العدد التصادم  رعة التفاعل الكيميائي تتناسب عكسيا معس  ب
  . بين دقائق المواد المتفاعلة

عندما يكون  التصادم بين دقائق المواد المتفاعلة يؤدي لتكوين نواتج   ج
  فعاال.  تصادما

  تكوين نواتج.جميع التصادمات بين دقائق المواد المتفاعلة يؤدي ل  د

  ج   مفتاح اإلجابة

  
  

  
  
  



  
  
  
  

  ١٧  رقم الفقرة

  مقدمة الفقرة 
  صورة...) ،(القطعة

  
  هي:  ،طى مفهوم طاقة التنشي العبارة التي تدل عل

  بدائل الفقرة 

علة  ر الروابط بين دقائق المواد المتفامن الطاقة الالزم توافره لكس األدنىالحد   أ
 ج. لتكوين النوات 

ابط بين دقائق المواد المتفاعلة  الرو الحد األعلى من الطاقة الالزم توافره لكسر  ب
 لتكوين النواتج. 

الروابط بين دقائق المواد الناتجة عند  الالزم لتكويننى من الطاقة د الحد األ  ج
 حدوث التفاعل الكيميائي. 

وين  الناتجة لتك اد لموروابط بين دقائق األعلى من الطاقة الالزم لتكوين الالحد ا  د
 وث التفاعل الكيميائي.د عند ح

  أ  فتاح اإلجابةم

  
  
  

  
  
  



  
  
  
  

  ١٨  رقم الفقرة

  مقدمة الفقرة 
  صورة...) ،(القطعة

  

  فاعلغ) في بداية ت٣) كانت كتلته ( Yعند استخدام عامل مساعد (
  لتفاعل تساوي: اية ا ي نه ف غ)( ته، فإن كتلما

  بدائل الفقرة 

  ٦   أ

   ٣  ب

  ١٬٥  ج

 صفر   د

  ب  اإلجابة مفتاح

  
  
  
  



  
  
  
  
  

  ١٩  رقم الفقرة

  مة الفقرة مقد
  صورة...) ،(القطعة

  

  HF وينلتك ير التفاعلأثناء سمنحنى طاقة الوضع الشكل اآلتي  يمثل 

  
                                         هي: ،التفاعل سيرالمعادلة التي تعبر عن 

                                                
 
 

  لفقرة بدائل ا

  F 2(g)H +(g)2 طاقة +           2HF(g)    أ

 2HF         2(g)+ F 2(g)H(g)طاقة +   ب

 2HF(g) طاقة +             2+ F (g)2H(g)    ج

  2+ F (g)2H           (g)2HF(g)  طاقة +  د

  ب  مفتاح اإلجابة

  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

  ٢٠  رقم الفقرة

  مة الفقرة مقد
  صورة...) ،(القطعة

  

  
 

  90kJ 2AB            2+ B 2A+: تياآل راضيتفي التفاعل االف
كيلو  ١٦٣إذا كانت طاقة التنشيط للتفاعل العكسي بوجود عامل مساعد تساوي 

(كيلو  ود العامل المساعد جقيمة طاقة التنشيط للتفاعل األمامي بو ، فإن جول
 تساوي:   ،)جول

  ل الفقرة بدائ

  ٩٠  أ

  ٢٥٣  ب

  ١٦٣  ج

  ٧٣  د

  د   مفتاح اإلجابة

  
  
  
  



  
  
  
  
  

  ٢١  رقم الفقرة

  فقرة مقدمة ال
  صورة...) ،(القطعة

  
  السكر الرئيس في دم اإلنسان هو: 

  بدائل الفقرة 

   السكروز  أ

  الفركتوز   ب

 الغلوكوز   ج

 الرايبوز   د

  ج   مفتاح اإلجابة

  



  
  

  ٢٢  رةالفقرقم 

  مقدمة الفقرة 
  صورة...) ،(القطعة

  
 هو:   ،صنف على أنه سكر كيتونيالسكر الذي يُ 

  ل الفقرة بدائ

  الفركتوز   أ

  السكروز  ب

  الغلوكوز   ج

  المالتوز   د

  أ  مفتاح اإلجابة

  
  
  



  
  

  ٢٣  رةالفقرقم 

  مقدمة الفقرة 
  صورة...) ،(القطعة

  

                                  ، هي:العبارة التي تدل على مفهوم البروتينات 
                                                                                    

  
                                                            

                             
  
 

  دائل الفقرة ب

  تعرف بالحموض الدهنية. سيةمبلمرات طبيعية تتكون من وحدات بناء أسا  أ

  . مبلمرات صناعية تتكون من وحدات بناء أساسية تعرف بالحموض الدهنية  ب

  ت بناء أساسية تعرف بالحموض األمينية. حدان وعية تتكون م مبلمرات صنا  ج

  بناء أساسية تعرف بالحموض األمينية.  مبلمرات طبيعية تتكون من وحدات   د

  د  مفتاح اإلجابة

  
  



  

  ٢٤  قرةالفرقم 

  مقدمة الفقرة 
  ...)صورة ،(القطعة

  

                                          O 
                                           ||  

 COH –2CH –2NHتمثل الصيغة البنائية اآلتية  : 
  

                           وحدة البناء األساسية لـ:       
  
  

                             
  
  

          

  بدائل الفقرة

  الدهون   أ

 البروتينات   ب

  الستيرويدات   ج

  سكريات ال  د

  ب  مفتاح اإلجابة

  
  
  



  
  

  ٢٥  رقم الفقرة

  مقدمة الفقرة 
  ة...)صور ،(القطعة

  
  في السيليلوز، هي:  األساسية نوع الرابطة بين وحدات البناء

  الفقرة  بدائل

  β–6:1يكوسيدية  غال رابطة   أ

  α–6:1رابطة غاليكوسيدية    ب

  β–4:1رابطة غاليكوسيدية    ج

  α–4:1رابطة غاليكوسيدية   د

  ج   مفتاح اإلجابة

  
  
  
  



  
  
  
  
  

  ٢٦  رقم الفقرة

  مقدمة الفقرة 
  صورة...) ،(القطعة

  

  ، : األميلوز واألميلوبكتين، هماالمبلمرات ن نوعين من لنشا ميتكون ا
    :ن بأنهكتيبويعرف األميلو 

  ئل الفقرة بدا

    α–4:1غاليكوسيدية وابط  سالسل متفرعة تنشأ عن ترابط سالسل األميلوز بر   أ

 α–6:1غاليكوسيدية   ابطوسالسل متفرعة تنشأ عن ترابط سالسل األميلوز بر   ب

 β–4:1غاليكوسيدية   طباواألميلوز بر  شأ عن ترابط سالسلسالسل متفرعة تن   ج

  β–6:1غاليكوسيدية   ابطول األميلوز بر ن ترابط سالسأ ع سالسل متفرعة تنش  د

  ب  مفتاح اإلجابة

  



  
  

  ٢٧  رقم الفقرة

  مقدمة الفقرة 
  صورة...) ،(القطعة

  

                                                             
يد الببتيد يتكون من عشرة إذا علمت أن جزءا من سلسلة عد 

ابط التي تربط بين هذه الحموض لرو، فإن عدد احموض أمينية
  ، يساوي: ية في السلسلةاألمين 

  بدائل الفقرة 

                                                                    ١٢  أ

  ١١  ب

  ١٠  ج

  ٩  د

  د  مفتاح اإلجابة

  



  
  

  

  ٢٨  رقم الفقرة

  مقدمة الفقرة 
  صورة...) ،(القطعة

  
 : عند تفاعلالدهن) ( ليسرايد ي غيتكون واحد مول من ثالث

  بدائل الفقرة 

 . في وسط حمضي  لحموض الدهنيةموالت من ا ٣رول و ول من الغليسم ٣  أ

  . في وسط حمضي موالت من الحموض األمينية ٣واحد مول من الغليسرول و   ب

 . في وسط حمضي  ةمول من الغليسرول وواحد مول من الحموض األميني٣  ج

  موالت من الحموض الدهنية في وسط حمضي. ٣ول و سر يواحد مول من الغل  د

  د  اإلجابة مفتاح

  
  
  
  



  
  

  ٢٩  رقم الفقرة

  مقدمة الفقرة 
  صورة...) ،(القطعة

  

، وهي نوع من عضوية الحيويةالمركبات ال رويدات منيتعد الست
                    : أنواع 

   
  
 

  بدائل الفقرة 

  ات.وتين البر  أ

  كريات.الس  ب

  ات.الليبيد   ج

  الدهون.   د

  ج   بةمفتاح اإلجا

  
  
  
  



  
  

  ٣٠  رقم الفقرة

  مقدمة الفقرة 
  ة...)صور ،(القطعة

  

  
، وعند تحلله يعد سكر المائدة (السكروز) من السكريات الثنائية

 ، وهي: ينتج وحدات البناء المكونة له

  ائل الفقرة بد

 فركتوز.  –βغلوكوز و   –α  أ

  فركتوز.  –αوز و لوك غ  –β  ب

  فركتوز. –βغلوكوز و   –β   ج

  فركتوز.  –αغلوكوز و  –α  د

  أ  مفتاح اإلجابة

  


