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  الحموض والقواعد
 

 . عند إذابته في الماء ) +H(هو مادة تنتج أيون الهيدروجين  :  وسيينهحمض أر

 . عند إذابته في الماء ) -OH( كسيدهو مادة تنتج أيون الهيدرو : أرهينيوس قاعدة 

 . قادرة على منح البروتون لمادة أخرى في التفاعل  )جزيئات أو أيونات ( مادة : لوري  –برونستد  حمض

 . استقبال البروتون قادرة على ) جزيئات أو أيونات ( مادة :لوري  –قاعدة  برونستد  

 .  الحمض والقاعدة المتكونان نتيجة استقبال ومنح البروتون في التفاعل : زواج المترافقة اال

 . قادرة على منح زوج من االلكترونات غير الرابطة أو أكثر امادة أخرى هو مادة  : لويس حمض 

 .  للبروتون  قاعدةعن منح الهو مادة تنتج  : مرافق حمض 

 .  تنتج عن منح الحمض للبروتون هو مادة  :  قاعدة مرافقة 

 . سلوك بعض جزيئات الماء كحمض وبعضها اآلخر كقاعدة في الماء النقي هو  :  التأين الذاتي للماء 

 .  لتركيز أيون الهيدرونيوم في المحلول ) ۱۰(اللوغارتيم السالب لألساس  :  الرقم الهيدروجيني 

 .  أو كالهما ) -OH(أو ) +H3O(تفاعل أيونات الملح مع الماء النتاج  هو :  التميه 

 .  أيونية تنتج عن تفاعل الحمض مع القاعدة هو مادة  :  الملح

 .  )-OH(و) +H3O(تفكك الملح إلى أيونات ليس لها القدرة على التفاعل مع الماء وال تؤثر في هو  : الذوبان 

 . ) PH۷ = (هي أمالح تنتج من تفاعل حمض قوي مع قاعدة قوية وتكون  : أمالح متعادلة 

 .  )PH > ۷(ي أمالح تنتج من تفاعل حمض قوي مع قاعدة ضعيفة وتكون ه :  أمالح حمضية

 .  )PH < ۷(ي أمالح تنتج من تفاعل حمض ضعيف مع قاعدة قوية وتكون ه :  أمالح قاعدية

 .  ملحهاأليون الناتج عن تأين حمض ضعيف وملحه أو قاعدته ضعيفة وهو  :  األيون المشترك 
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   HClO4   ,   HNO3   ,   HBr   ,   HCl   ,   HI  :األحماض القوية 

  
 

 حسب مفهوم أرمينيوس ؟) HBr(فسر السلوك الحمضي لمحلول الحمض 

HBr                   H+    +    Br - 

 .عند إذابته بالماء) +H(ينتج أيون  )HBr(الحمض 

 

 

      LiOH   ,   KOH   ,   NaOH  :القواعد القوية 

  :أشهر القواعد الضعيفة 

        NH2OH   ,   N2H4   ,   NH3   ,   ...  :غير عضوية مثل ) H , N(فيها  )۱(

C2H5NH3   ,  CH3NH2   ,   ...األمينات    : عضوية مثل) C , H , N(فيها  )۲(
    ,     

 :نيوس أوجه القصور في مفهوم أرمي

 .مثل األمونيا ) -OH(لم يفسر السلوك القاعدي للقواعد التي ال تحتوي في تركيبها أيون  )۱(

   NaNO2   ,   NH4Cl  :لمحاليل بعض األمالح مثل عجز عن تفسير الخواص الحمضية والقاعدية ) ۲(

 :لوري  –أوجه القصور في مفهوم برونستد 

 .لم يووضح كيف يرتبط البروتون بالقاعدة ) ۱(

 .أو القاعدي في التفاعالت التي ال تتضمن انتقال البروتون بين المواد لم يستطع تفسير السلوك الحمضي ) ۲(

 

H2O 
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 : أشهر حموض لويس 

 ) -e ومستقبل لاللكترونات، فارغ  فلكتمتلك ( 

۱ (H+     ۲(  (...   ,   BeF2)  BeX2            ۳( (BF3)  BX3 

  Mn+2   ,   G+3   ,   Ag+   ,   Cu+2   ,   Zn+2   ,   ... :  األيونات الموجبة )٤

 :أشهر قواعد لويس 

۱( H-        ۲( OH- 

۳( NF3   ,   NCl3   ,   NH3     ٤( CN- 

٥( Br-   ,   I-   ,   F-   ,   Cl-     ٦( H2O 

 

 

 منفرًدا في المحلول ؟) +H(ال يوجد أيون الهيدروجين ) ۱(

 .الصغر وذو كثافة كهربائية موجبة عالية ألنه جسيم متناه في 

 ؟ )حمض قوي (مع الما غير منعكس ) HCl(يكون التفاعل ) ۲(

ل�ذلك غي�ر ) HCl(والتي ال ترتبط مع البروت�ون ف�ي المحل�ول ف�ال يتك�ون حم�ض ) -Cl(ألنه ينتج القاعدة المرافقة 

 .قاعدة مرافقة ضعيفة ) -Cl(وهذا يشير إلى أن ، منعكس 

 ؟) NaCN(السلوك القاعدي للملح  )۳(

فه�و يتفاع�ل م�ع الم�اء ) HCN(ق�وي نس�بًيا ق�ادم م�ن الحم�ض الض�عيف ) -CN(يتفكك الملح إل�ى أيون�ات األي�ون  

H3]ويق�ل   [-OH]وي�زداد ) HCN(ويتكون حم�ض  )+H(وتسحب منه ) -OH(منتًجا 
+O]  ويتك�ون)<PH۷ ( ،

 .ال يتفاعل مع الماء ) NaOH(ضعيف قادم من القاعدة ) +Na(أما األيون 
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 ؟ )NH4Cl(السلوك الحمضي للملح ) ٤(

NH4(يتفكك الملح إلى أيونات األيون 
 فيمنح�هيتفاع�ل م�ع الم�اء ) NH3(ق�وي نس�بًيا ق�ادم م�ن القاع�دة الض�عيفة ) +

)H+ ( وتتكون أيونات)H3O+(  ويزداد[H3
+O]  وتكون)>PH۷ (أما األيون )Cl- ( ض�عيف ال يتفاع�ل م�ع الم�اء

 ) .HCl(قادم من الحمض 

 ؟  )KBr(السلوك المتعادل للملح ) ٥(

ض�عيفة  ال تتمي�ه ) - K+  ,  Br(فاأليون�ات ) KOH(والقاعدة القوي�ة  )HBr( ملح متعادل قادم من الحمض القوي

H3] و [-OH]في الماء وال تؤثر في 
+O]  ويبقى)=PH۷( . 

 ؟ )PH(إضافة الملح القاعدي يزيد من قيمة  شاتلييهوفق مبدأ لوت) ٦(

ألن إضافة الملح القاعدي يزيد من تركيز األي�ون المش�ترك ف�ي المحل�ول فيخت�ل االت�زان ف�ي معادل�ة ت�أين الحم�ض 

H3]فينزاح نحو اليسار فيقل الضعيف 
+O]  وتزداد)PH. ( 

 ؟ )PH(ملح الحمضي تقل قيمة لوفق مبدأ لوتشيليه إضافة ا) ۷(

دة ألن إض�افة المل��ح الحمض�ي ي��زداد تركي��ز األي�ون المش��ترك ف�ي المحل��ول فيخت��ل االت�زان ف��ي معادل�ة ت��أيين القاع��

H3]ويزداد  [-OH]وينزاح نحو اليسار فيقل 
+O]  وتقل)PH.( 

 

 .المعطاة ) PH(من قيمة  أكبرالمتوقعة للحمض الضعيف ) PH(دائما قيمة ) ۱(

 .المعطاة ) PH(من قيمة  أٌقلالمتوقعة للقاعدة الضعيفة  )PH(ا قيمة دائمً ) ۲(

 .المعطاة ) PH(قيمة  تساويالمتوقعة للحمض القوي والقاعدة القوية ) PH(اما قيمة ) ۳(
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 التأكسد واإلختزال 

المتفاعلة مما ي�ؤدي إل�ى هي تفاعالت كيميائية تشمل على انتقال االلكترونات بين المواد  :تفاعالت التأكسد واالختزال  

 .تكوين أيونات موجبة وسالبة يحدث بينها تجاذب يؤدي إلى تكوين مركبات أيونية 

 .زيادة في عدد التأكسد أي فقد لاللكترونات :تأكسد 

  .نقص في عدد التأكسد أي كسب لاللكترونات : اختزال

 .هو الشحنة الفعلية في المركبات األيونية : عدد التأكسد 

الشحنة التي يفترض أن تكتسبها الذرة المكونة للرابطة التساهمية مع ذرة أخرى فيما لو كسبت  :في المركبات الجزيئية 

 .الكترونات الرابطة كلًيا وخسرت األخرى هذه االلكترونات  كهروسلبية  ىالذرة التي لها أعل

 .غيرها تأكسدفي التفاعل وتتسبب في  اختزال مادة يحدث لها: عامل مؤكسد 

 .وتتسبب في اختزال غيرها مادة يحدث لها تأكسد في التفاعل  :عامل مختزل 

 .كعامل مؤكسد وكعامل مختززل في التفاعل نفسهسلوك بعض المواد  :ختزال الذاتي التأكسد واال

 .طاقة كهربائية أكسد واختزال بشكل تلقائي النتاجفيه تفاعالت تأداة أو جهاز يحدث  :الخلية الغلفانية 

يح��وي محل��وًال مش��بًعا ألح��د االم��الح يص��ل ب��ين قطب��ي الخلي��ة ) U( أنب��وب زج��اجي عل��ى ش��كل ح��رف :قنط��رة ملحي��ة 

 .الكهربائي للشحناتالغلفانية لحفظ التوازن 

فرق الجهد بين قطبي الخلي�ة ف�ي  مقياس للقوة الدافعة الكهربائية التي تنشأ بسبب االختالف في :جهد الختزال المعياري 

 .الظروف المعيارية  

قطب مرجع�ي يمك�ن اس�تخدامه لمعرف�ة جه�د االخت�زال المعي�اري لقطب�ي الخلي�ة الغلفاني�ة  :قطب الهيدروجين المعياري 

 ) °س۲٥(وعند درجة الحرارة ) جـ. ض ۱(وضغط الغاز ) لتر/مول۱(عندما يكون تركيز أيونات المذاب 

 .القطب الذي تحدث عنده عملية التأكسد في الخاليا الكهروكيميائية :مصعد 

 .يائيةالقطب الذي تحدث عنده عملية االختزال في الخاليا الكهروكيم :مهبط 
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 :دور القنطرة الملحية في الخلية الغلفانية 

  .التماس المباشر بين المواد المتفاعلة تمنع ) ۱(

 لأليونات الموجبة والسالبة الالزمة لوصول المحلولين إلى التوازن الكهربائي  مستودع) ۲(

 .تعمل على اغالق الدارة الكهربائية ) ۳(

 :مكونات قطب الهيدروجين المعياري 

 )Pt(وعاء يحتوي على صفيحة بالتين ) ۱(

 )لتر/مول۱(بتركيز ) +H(يحتوي على أيونات ) HCl(حمض مغموس في محلول ) ۲(

 ).جـ. ض ۱(ضغط من غاز الهيدروجين مقداره  تتح) ۳(

  .)°س۲٥(عندد درجة حرارة ) ٤(

 . يتكون من قطعة رقيقة من البالتين تعمل على توفير مساحة سطح كبيرة لحدوث التفاعل قطب البالتين 

 
 

 اختيار قطب هيدروجين المعياري  كقطب مرجعي ؟

 .متوسط النشاط الكيميائي بين العناصر وذلك ألن عنصر الهيدروجين ) ۱(

 .يمكن أن يكون مصعد أو مهبط اعتمادا على طبيعة القطب اآلخر في الخلية ) ۲(

 

  E° الخلية الغلفانية  =E°  اختزال المهبط – E°  اختزال المصعد 

 

أعل�ى (هو ك�ل فل�ز يق�ع فوق�ه ه أو تصاعده على شكل غاز انطالق) / H2(الفلز الذي يؤدي إلى تحرير غاز الهيدروجين 

وي�زداد تركي�ز أيونات�ه الموجب�ة عن�د وهو الفلز نفسه الذي يذوب ويتآكل وتقل كتلته ، الفلز السالب ) °E(بمعنى ) اليمين

 ).HCl(وضعه في محلول حمض مثل 
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 سرعة التفاعل

 .أو الناتجة في وحدة الزمن  مقياس لمقدار التغير  في كمية احدى المواد المتفاعلة: ائية سرعة التفاعل الكيمي

 ).خلط المواد المتفاعلة لحظة (هي سرعة التفاعل عند الزمن صفر  :السرعة االبتدائية 

 معين الحدى المواد المتفاعلة أو الناتجة خالل سير التفاعل سرعة التفاعل عند زمن معين أو تركيز  :السرعة اللحظية 

 .العملية قيمة عددية صحيحة أو كسرية تبين أثر التركيز في سرعة التفاعل ويمكن حسابها من التجربة  :رتبة المادة 

هي الحد األدنى من الطاقة ال�ذي يج�ب ت�وافره لكس�ر ال�روابط ب�ين ذرات الم�واد المتفاعل�ة ك�ي تتفاع�ل  :طاقة التنشيط  

 .وتكون النواتج 

 .بناء غير مستقر بين المواد المتفاعلة والناتجة  ذو طاقة وضع عالية  :معقد منشط 

 .هو التصادم الذي يؤدي إلى تكوين نواتج  :التصادم الفعال 

 .عالقة رياضية تبين العالقة بين سرعة التفاعل وتراكيز المواد المتفاعلة  :قانون سرعة التفاعل 

 .التفاعل الكيميائي دون أن تستهلك في أثناء التفاعل واد تزيد من سرعة م :عوامل مساعدة 

ب��ين الم��واد (ب��التغير ف��ي المحت��وى الح��راري للتفاع��ل ه��ي الطاق��ة المص��احبة للتفاع��ل وتع��رف ) : HΔ( ح��رارة التفاع��ل

 ).الناتجة والمتفاعلة 

 

 تزداد سرعة التفاعل عند زيادة تركيز المواد المتفاعلة ؟ )۱(

 .سرعة احتراق قطعة من الخشب في أنبوب مملوء باألكسجين أسرع منه في الهواء الجوي  -

التفاع�ل اكب�ر من�ه ف�ي ح�ال ) لتر/مول۱(تركيز ) HCl(مع حمض ) Mg(المتصاعد عند تفاعل  )H2(حجم الغاز  -

 .في الفترة الزمنية ) لتر/مول۰٫۱(مع 

       ع��دد التص��ادمات الكلي��ة المحتمل��ة وازدي��اد  ← ف��ي وح��دة الحج��م قائقدألن ازدي��اد التركي��ز ي��ؤدي إل��ى ازدي��اد ع��دد ال��

 .سرعة التفاعل  فتزدادفيزداد عدد التصادمات الفعالة  ←
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 ؟  )Mg(مع الماء بسرعة أكبر من المغنيسيوم ) Na(يتفاعل الصوديوم  )۲(

 .أكبر من سرعة ظهوره في حالة المسحوق  )KI + AgNO3(سرعة ظهور اللون األصفر عند تفاعل المواد 

ته الكيميائية فهو يحتوي على الكترون واحد في مداره األخير مم�ا يس�هل فق�ده ألن الصوديوم أكبر نشاًطا ويعود لطبيع

 .تحتوي على الكترونين ) Mg(أما 

ه�ا ف�ي ح�ال المس�حوق ألن األيون�ات ف�ي وأما سرعة ظهور اللون األصفر عند تفاعل المواد في حال المحلول أكبر من

حال المسحوق مقيدة الحركة بينما في حال المحلول حرة الحركة وهذا بدوره يزيد من عدد التصادمات الكلية المحتملة 

 .يزداد عدد التصادمات افعالة فتزداد سرعة التفاعل بين األيونات 

 

 .بنفس الكتلة سرعة احتراق نشارة الخشب أكبر من سرعة احتراق قطعة الخشب  -أ) ۳(

 .سرعة صدأ برادة الحديد أكبر من سرعة صدأ سلك حديد بنفس الكتلة  -ب

 .الخل إلى مسحوق طباشير أكبر منه في حال إضافة الخل إلى قطع طباشير بعد إضافة ) CO2(سرعة تصاعد غاز  -ج

زاد ع�دد يف، حجم الدقائق في المواد المتفاعلة أي زادت مساحة السطح المعرضة للتفاعل ، المادة ألن تم تغيير شكل 

 .زاد عددد التصادمات الفعالة زادت سرعة التفاعل يالتصادمات الكلية المحتملة ف

 تزداد سرعة التفاعل مع رفع درجة الحرارة ؟ -) ٤(

النت�اج ث�اني أكس�يد الكرب�ون ) H2C2O4( م�ع حم�ض االوكس�اليك )KMnO4(عند تفاعل بيرمنغ�ات البوتاس�يوم  -

منغن��ات بالتس�خين ويبق��ى موج��ود عن��د ح��رارة والم�اء عن��د درجت��ي ح��رارة مختلفت�ين يختف��ي الل��ون البنفس��جي للبر

 .الغرفة 

 ألن رفع درجة الحرارة يزيد من سرعة حركة الجزيئات فتزيد من متوسط الطاقة الحركية الت�ي تمتل�ك طاق�ة تنش�يط

 .زداد عدد التصادمات الفعالة فتزداد سرعة التفاعل أو أعلى منها في

 ؟ينضج الطعام أسرع في أواني الضغط منه في األواني العادية  - ) ٥(

 .يحفظ الغذاء والدواء في الثالجة  - 

 )نفس الجواب للفرع السابق (
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 إضافة العامل المساعد يزيد من سرعة التفاعل الكيميائي ؟) ٦(

 .أكثر سهولة لحدوث التفاعل عن طريق تقليل طاقة التنشيط  يوفر طريًقا بديًال ألنه 

 

 

 :تعد من أهم العوامل المساعدة 

 تسريع حدوث التفاعالت الحيوية  )۲(   تعمل على خفض طاقة التنشيط  )۱(

 

 بينما يحتاج حرقه في المختبر إلى حرارة أعلى بكثير؟ )°س۳۷(يتم حرق السكر في جس االنسان عند 

لوجود األنزيمات ف�ي جس�م اإلنس�ان وه�ي عوام�ل مس�اعدة تعم�ل عل�ى خف�ض طاق�ات التنش�يط وبالت�الي تس�ريع ح�دوث 

 .التفاعال الحيوية 

 

 عمل بعض المضادات الحيوية في عالج بعض األمراض ؟على ماذا يعتمد 

توجد األنزيمات ف�ي جس�م الكائن�ات الحي�ة مث�ل البكتيري�ا ل�ذا يعم�ل المض�اد الحي�وي عل�ى تعطي�ل األنزيم�ات ف�ي أجس�ام 

 .مسبًبا موتها  مسببات األمراض مما يؤثر في عملياتها الحيوية
 

 :فرضيات نظرية التصادم 

 . تفاعل كيميائيالتصادم بين دقائق المواد المتفاعلة شرط أساسي لحدوث ) ۱(

 .المحاصلة بين دقائق المواد المتفاعلة في وحدة من الزمن تتناسب مع عدد التصادمات سرعة التفاعل الكيميائي ) ۲(

 .لتكوين نواتج يجب أن يكون التصادم بين دقائق المواد المتفاعلة تصادما فعاال يؤدي ) ۳(
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 :شروط التصادم الفعل 

 .أن يكون اتجاه التصادم بين دقائق المواد المتفاعلة مناسبا  )۱(

ال�ذي يكف�ي لكس�ر ال�روابط ب�ين الم�واد المتفاعل�ة عن�د ،أن تمتلك الدقائق المتفاعلة الح�د األدن�ى م�ن الطاق�ة الالزم�ة ) ۲(

 .اصطدامها وتسمى طاقة التنشيط
 

 :العوال المؤثرة في سرعة التفاعل الكيميائي 

 .طبيعة المواد المتفاعلة  )۲(    .تركيز المواد المتفاعلة  )۱(

 .درجة الحرارة  )٤( المتفاعلة في الحالة الصلبة مساحة سطح المواد  )۳(

 .العوامل المساعدة  )٥(

 
 

 )  تبقى ثابتة،  تقل،  تزداد: ( ما أثر اضافة العامل المساعد على كل مما يلي 

 )تبقى ثابتة( المتفاعالتو . ط )۲(    )تبقى ثابتة(و النواتج .ط )۱(

)۳( )HΔ ( تبقى ثابتة     )يقل( و معقد منشط .ط )٤( 

)٥( )Ea ( امامي و)Ea ( عكسي)(عدد الجزيئات التي تمتلك  )٦(   ) يقلEa ( أو أكثر)تزداد ( 

  ).تزداد(عدد التصادمات الفعالة  )۷(

 التفاعل ماص ألن طاقة وضع النواتج أكبر من طاقة وضع المتفاعالت  يكون -

)Ea ( أمامي أكبر من)Ea (عكسي و)HΔ ( موجبة. 

 يكون التفاعل طارد ألن طاقة وضع النواتج أقل من طاقة وضع المتفاعالت  -

)Ea ( أمامي أقل من)Ea (عكسي و)HΔ (سالبة . 

ار االنخف�اض ف�ي طاق�ة دالمنشط عند استخدام العامل المساعد يساوي مق� مقدار االنخفاض في طاقة وضع المعقد -

)Ea ( أمامي وطاقة)Ea ( عكسي. 
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 الكيمياء العضوية

 .جميع الذرات بين المادتين  تفاعل يتم بين مادتين النتاج مادة واحدة باستخدام :تفاعل االضافة 

الكين غير متماثل فإن الهيدروجين إلى الرابطة الثنائية في  )HX(عند إضافة مركب قطبي مثل  : ماركوفينكوفقاعدة 

 .من المركب المضاف يرتبط بذرة كربون الرابطة الثنائية المرتبطة بأكبر عدد من ذرات الهيدروجين 

ج�اف م�ع عنص�ر المغنيس�يوم بوج�ود األثي�ر ال) RX(ه�و المرك�ب الن�اتج م�ن تفاع�ل هالي�دات االلي�ل  :مركب غرينيارد 

 .الكحوالت النتاج 

 .الغير المشبع للحصول على مركب مشبع تفاعل يتم فيه إضافة الهيدروجين إلى المركب  :تفاعل الهدرجة 

 .ين كمن هاليد ألكيل لتكوين االل) HX(تفاعل يتم فيه حذف جزيء ماء من الكحول أو جزيء حمض  : حذف تفاعل ال

 .في مركب ما ) مجموعة ذرات (تفاعل يتم فيه استبدال ذرة أو  :تفاعل االستبدال 

 .تفاعل يتم فيه زيادة في محتوى األكسجين أو نقص في محتوى الهيدروجين :تفاعل التأكسد 

 تفاعل يتم فيه زيادة في محتوى الهيدروجين أو نقص في محتوى االكسجين  :تفاعل االختزال 

 .كربوكسيلي مع الكحول بوجود حمض قوي والتسخين النتاج االسترتفاعل الحمض ال :تفاعل األسترة 

 .النتاج ملح الحمض الكربوكيلي والكحول ) NaOH(هو تفكك االستر بالتسخين مع  :تفاعل التصبن 

Ag(NH3)2( ترات الفضة و االمونيا محلول مكون من ن :محلول تولينز
+/OH-. ( 

 
 

 اجراء  تفاعل اضافة ؟ لماذا ال تستطيع االكانات) ۱(

 .في االلكانيات) π(أحادية وال توجد فيها روابط ألن جميع الروابط فيها من نوع سيجما 

 تتم االضافة في االلكينات وااللكانيات ؟) ۲(

 في االلكانيات) π(الضعيفة في االلكينات ورابطتي ) π(لوجود رابطة 
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 بالتصبن ؟تسمى عملية تفكك اآلستر في الوسط القاعدي ) ۳(

نظرا الستخدامهاا في تحضير الصابون اذ يتم فيها مفاعلة استرات متنوعة مثل الموجودة ف�ي ال�دهون والزي�وت م�ع 

 .النتاج الصابون ) NaOH(القاعدة 

 االضافة في مركبات االلدهايد والكيتون؟ تتم )٤(
 

موجب��ة وذل��ك بس��بب ه��ا ذرة االكس��جين ش��حنة جزيئي��ة الت��ي تحم��ل في) -C-(لوج��ود مجموع��ة الكربوني��ل القطبي��ة 

 .الضعيفة ) π(االختالف في كهروسلبيتها ونظرا لوجود الرابطة الثنائية التي تحتوي على رابط 

 يستخدم الضوء في هلجنة االلكان ؟ )٥(

مح�ل ذرة هي�دروجين  الضوء يعمل على كسر الرابطة بين الهالوجين ف�ي الم�واد المتفاعل�ة حي�ث تح�ل ذرة ه�الوجين

 .اج الكيل تالن

 . )H - H(في هدرجة االلكين على اضعاف الرابطة بين  )Pt(ام  )Ni(يعمل -

والذي يستخدم كعامل مس�اعد ) H2SO4(مثل  قديعند اضافة الماء ألى االلكين نحتاج الى كمية قليلة من حمض  -

 .النتاج الكحول

مث�ل ) ش�ديد العش�ق للم�اء(االلكين إلى وجود مادة تتفاعل مع الم�اء بش�دة تحتاج عملية الحذف من الكحول النتاج  -

 .ويمكن تسريع التفاعل بالتسخين ) H2SO4(حمض الكبريتيك 

Ag(NH3)2(صيغته ،  عامل مؤكسد: محلول تولينز  -
+/OH- ( ويتكون من نترات الفضة واألمونيا ويستخدم ف�ي

 .التميز بين االلدهايد والكيتون 

- )PCC : (ينيوم كلوروكرومات البر)عامل مساعد.( 

- )K2Cr2O7/H+ : ( كلوروكرومات البرينيوم)عامل مساعد.( 

 ) .H2(تستخدم في تمييز الكحوالت حيث يتصاعد غاز ) : K(أو البوتاسيوم ) Na(الصوديوم  -

 .لكين عن االلكان يستخدم في تمييز اال) : CCl4(البروم البني المحمر المذاب في  -
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    الكان                             H2    +  الكين  (1

        كحول  H2O                            3° 2° 1°   +  الكين   (2

 هاليد الكيل  HX                            3° 2° 1°   +  الكين   (3

      الكان                                        2H2   +  الكاين   (4

          هاليد الكيل  HX                            3° 2° 1°   +  كحول   (5

     كوكسيد                            Na   +  كحول   (6

                       الكين                          كحول   (7

         هاليد الكيل اولي                          X2   +  الكان   (8

          كحول اولي                           هاليد الكيل  1°  (9

       الكين                           هاليد الكيل  °2  او  3° (10

               الدهايد                           كحول  1° (11

           كيتون                           كحول  2° (12

               حمض كربوكسيلي                           كحول  1° (13

حمض كربوكيلي                           استر             +  كحوالت  (14  

 كحول   +   ملح الحمض                          استر (15

               غرينيارد                           Mg  +  هاليد الكيل (16

غرينياردكحول اولي                                                     +  ميثانال  (17  

   كحول ثانوي                           غرينيارد   +  الدهايد  (18

غرينياردكحول ثالثي                                                                                  +  كيتون  (19  

Ni 

H+ 

Ni 

H2SO4 مركز 
 تسخين

 ضوء

KOH 

KOH 
 تسخين

PCC 

PCC 
K2Cr2O7/H+ 
K2Cr2O7 

H+ 

H+ 
 تسخين

NaOH 
 تسخين

 ايثر

HX 

HX 

HX 
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 : ضع دائرة حول رمز االجابة الصحيحة فيما يلي 

 : يتطلب تعريف الحمض والقاعدة حسب مفهوم ارممينيوس شرطاً أساسًيا  )۱(

  ذوبانها في الماء )ب     استخدام كواشف خاصة   )أ

 ايصالها للتيار الكهربائي  )د    يذوبانها في وسط غير مائ )ج

 :امفوتيرية أي المواد التالية تعد ) ۲(

NH4 )ب  -HCOO  )أ
CO3 )ج   +

HSO3 )د   2-
- 

 : )PH(أي من حاليل االمالح التالية له أقل رقم هيدروجيني  )۳(

 HCOONa )د   NH4Cl )ج   NaCN )ب   NaBr  )أ

 : تكوين أيون الهيدرونيومالرابطة الناتجة بين أيون الهيدروجين والماء عند  )٤(

  تناسقية )د   مشتركة )ج   فلزية )ب    أيونية  )أ

CO3(الحمض المرفق للقاعدة  )٥(
-2: ( 

HCO3  )أ
CO3 )ج   H2CO3 )ب  -

C2CO3 )د   -
- 

 : يكون ) لتر/مول۰٫۱(ذو التركيز ) NaOH(لول القاعدة حلم) PH(قيمة  )٦(

 ۱۲ )د           ۱٤ )ج    ۱۳ )ب   ۱۰  )أ

 .لتر /بوحدة مول  [+BH]فإن ) PH=11(ذات ) B(محلول القاعدة الضعيفة  )۷(

 ۱۲-۱۰ ×۱ )د     ۳-۱۰ ×۱ )ج   ۱۱-۱۰ ×۱ )ب   ۰٫٤  )أ

 : بين المحاليل اآلتية المتساوية في التركيز ) PH(محلول المادة الذي له أقل قيمة  )۸(

 NH3 )د   KOH )ج   HCl )ب   HF  )أ
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 : )HF( لمحلول الحمض) PH(تزداد قيمة  )۹(

H3] بزيادة )ب  [-OH] بزيادة  )أ
+O]  بزيادة )ج [HF]  ج مًعا + ب )د 

 : لويس فيما يلي المادة التي تسلك كقاعدة  )۱۰(

 HCN )د   BF3 )ج   NH3 )ب   Cu+2  )أ

 : المادة المانحة لزوج من االلكترونات فيما يلي  )۱۱(

 HBr )د   NH3 )ج   Zn+2 )ب   BF3  )أ

 : حمض قوي وقاعدة ضعيفةالملح الناتج من  )۱۲(

 NH4Cl )د   NaBr )ج   KCN )ب  NaNO2  )أ

 :يؤدي إلى ) HNO2(إلى محلول ) NaNO2(اضافة ملح  )۱۳(

H3]زيادة  )ب )PH(زيادة قيمة   )أ
+O]  (نقص قيمة  )جPH(  غير ذلك  )د 

 :يؤدي إلى ) N2H4(إلى محلول ) N2H5Cl(اضافة ملح  )۱٤(

H3]زيادة  )ب )PH(زيادة قيمة   )أ
+O]  زيادة  )ج[OH-]  غير ذلك )د  

 : أي من التحوالت اآلتية يحتاج إلى عامل مختزل )۱٥(

 -Cl2                         Cl )ب    CO                      CO2  )أ

SO3 )د    H2C2O4                        CO2 )ج
-2                         SO4

-2 

 : )2OUSbUNa(في المركب  )Sb(عدد تأكسد  )۱٦(

 ۳+ )د           ۱+ )ج    ۱- )ب   ۳-  )أ

 : يساوي) F2O(عدد تأكسد األكسجين في المركب  )۱۷(

 ۱+ )د           ۲+ )ج    ۱- )ب   ۲-  )أ
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 :يتروجين يكون في نأعلى تأكسد لل )۱۸(

NO2 )ج   NH3 )ب   N2H4  )أ
NO3 )د   -

- 

 ) : ۱-(المركب الذي يكون فيه عدد تأكسد الهيدروجين  )۱۹(

 HNO2 )د   NaH )ج   HCl )ب   H2O  )أ

 ) : H2O2(عدد تأكسد ذرة الهيدروجين في  )۲۰(

 ۲+ )د           ۲- )ج    ۱+ )ب   ۱-  )أ

 : عند تحوله إلى ) SO2(يحدث اختزال للكبريت في  )۲۱(

SO4  )أ
S2O3 )ج   SO3 )ب   2-

SO3 )د   2-
-2 

 :كعامل مختزلأي من اآلتية يمكن أن يسلك  )۲۲(

 -H )د   +Na )ج   Ca+2 )ب   Br2  )أ

 : أي من اآلتية يمكن أن يسلك كعامل مؤكسد) ۲۳(

 Mg )د    Cl2 )ج    Zn )ب   -Cl  )أ

 في الخلية الغلفانية يكون )۲٤(

 المصعد موجب )د  التفاعل تلقائي )ج االختزال على المصعد )ب  المهبط سالب  )أ

 :فإن العبارة الصحيحة ) HCl(يذوب في حمض  ال) A(اذا علمت أن الفلز )۲٥(

 جهد التأكسد المعياري موجب اشارة  )ب   اشارة جهد االختزال المعياري له سالب  )أ

 غير ذلك  )د   )H2(يكون مهبط في خلية غلفانية مع  )ج

 :المهبط في الخلية الغلفانية  )۲٦(

 القطب الموجب ويحدث له تأكسد )ب      السالب  القطب  )أ

 القطب الموجب ويحدث له اختزال )د   القطب السالب ويحدث له اختزال )ج
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 :  العبارة الصحيحة المتعلقة بطاقة التنشيط )۲۷(

 تزداد برفع درجة الحرارة )ب    تزداد عند إضافة العامل المساعد  )أ

 تقل برفع درجة الحرارة  )د    تقل عند إضافة العامل المساعد )ج

 : فإن كتلته عند نهاية التفاعل) غ٤(استخدم عامل مساعد كتلته ، تفاعل ما في  )۲۸(

 غ٤  )د    غ۳ )ج    غ٥ )ب   غ۸  )أ

 : يكون التفاعل ماص عندما  )۲۹(

 طاقة وضع النواتج أقل من طاقة وضع المتفاعالت  )ب   عكسي )°E(أمامي أقل من  )°E(  )أ

 قيمتها سالبة ) ΔH( )د تطاقة وضع النواتج أكبرمن طاقة وضع المتفاعال )ج

 : تساوي) K(فإن وحدة ،صفر  =اذا كانت رتبة التفاعل الكلية   )۳۰(

 ث.لتر/مول  )د   ث.مول.لتر )ج   ث.مول/لتر )ب   ۱-ث  )أ

ك�م م�رة تتض�عف ب�ت ، ثا [B]م�رات م�ع بق�اء ) ۳( [A]وعن�د مض�اعفة  2[A] . K . [B]1= اذا كان قانون السرعة  )۳۱(

 :سرعة التفاعل 

 مرة ۱۲  )د   مرات ۳ )ج   مرة ۲۷ )ب  مرات ۹  )أ

 : )H2O2( الهيدروجينالعامل المساعد المستخدم في تحلل فون أكسيد  )۳۲(

 V2O5 )د   CCl4 )ج    KI )ب   Pt  )أ

 : عند خفض درجة الحرارة فإن  )۳۳(

 تقل طاقة التنشيط )ب     زمن ظهور النواتج يزداد  )أ

 ال تتأثر قيمة ثابت السرعة )د      تزداد سرعة التفاعل )ج
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 : ان زيادة مساحة سطح المواد المتفاعلة يزيد من سرعة التفاعل بسبب )۳٤(

 زيادة التركيز )ب      نقصان التركيز  )أ

 زيادة التصادمات الفعالة )د      )Ea( زيادة )ج

 : هي) HC ≡ CH(عدد روابط سيجما في االيثين  )۳٥(

 ٥  )د    ٤ )ج    ۳ )ب   ۲  )أ

 : ينتج ) NaOH(مع محلول ) RCOOR(عند تسخين االستر  )۳٦(

 غير ذلك )د  ملح الحمض وكحول )ج  ملح الحمض والكان )ب ملح الحمض وكيتون  )أ

 :في وسط حمضي  )K2Cr2O7(المركب العضوي الذي ال يتأكسد بـ  )۳۷(

 كحول أولي )د   دهايدلا )ج  كحول ثانوي )ب حمض كربوكسيلي  )أ

 : يعطي) CH3COCH3(إل ) HCl(بوجود ) CH3MgCl(اضافة  )۳۸(

 كحول ثالثي )د   الدهايد )ج   كحول أولي )ب  كحول ثانوي   )أ

 :يستخدم محلول تولينز في الكشف عن  )۳۹(

  الكحوالت )د   االلدهايد )ج   االلكين )ب    الكيتون )أ

 

 :هو ) H – COCH2CH3(الكحول الذي شار في تكوين االستر التالي  )٤۰(

 CH3CHOHCH3 )د   CH3OH )ج  CH3CH2OH )ب CH3CH2CH2OH  )أ

 : هو ) C2H5OH(مع ) Na(الغاز المتصاعد عند تفاعل فلز  )٤۱(

 H2 )د   CO )ج    O2 )ب   CO2  )أ
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 بهاء ابو هيض: االستاذ  نيلثاوال وألا نيلصفلا – ءايميكلا يف ةيلاقملا ةداملا فثكم
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 :  أسئلة ضع دائرةاجابات 

 ۱۰ ۹ ۸ ۷ ٦ ٥ ٤ ۳ ۲ ۱ رقم الفقرة

 ب د ب ج ب أ د ج د ب رمز االجابة
 

 ۲۰ ۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱٦ ۱٥ ۱٤ ۱۳ ۱۲ ۱۱ رقم الفقرة

 ب ج د ج د ب ب أ د ج رمز االجابة
 

 ۳۰ ۲۹ ۲۸ ۲۷ ۲٦ ۲٥ ۲٤ ۲۳ ۲۲ ۲۱ رقم الفقرة

 د ج د ج د ج ج ج د ج رمز االجابة
 

 ٤۰ ۳۹ ۳۸ ۳۷ ۳٦ ۳٥ ۳٤ ۳۳ ۳۲ ۳۱ رقم الفقرة

 ب ج د أ ج ب د أ ب أ رمز االجابة
 

  ٤۱ رقم الفقرة

 د رمز االجابة
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