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 الوحدة األولى : الحموض والقواعد
 أحد اآلتية يعتبر من حموض لويس :  -1

 2NH3CHد(   3PHج(   3NFب(   3B(OH)( أ

 لوري :– إحدى الصيغ اآلتية تسلك كحمض وكقاعدة وفق مفهوم برونستد -2

-د(  O-2ج (   O3H+ب(   HCOO-أ( 
4HSO   

 عند إذابتها في الماء هي : H+ تنتج أيون  المادة التي  -3

 د( قاعدة أرهينيوس.  ج( قاعدة لويس             ب( حمض أرهينيوس  أ( حمض لويس 

 قاعدة لويس فيما يلي :  -4

+ج(                  3NClب(   3B(OH)أ( 
4NH   )3+دFe 

 : لويس فقطمفهوم  المادة التي تعد حمضاً حسب -5

 2Cu+د(   HCOOHج(   CN-ب(    HClأ( 

 أي اآلتية قاعدة لويس ؟   -6

 2Cu+د(   HCOOHج(   CN-ب(    HClأ( 

 لوري هو مادة قادرة على : –الحمض حسب مفهوم برونستد  -7

 د( منح زوج الكترونات ج( استقبال زوج الكترونات ب( منح بروتون  أ( استقبال بروتون 

 ي أو القاعدي لمحلوله المائي :أي اآلتية فشل أرهينيوس في تفسير السلوك الحمض  -8

  HCOOHد(    NaFج(             NaOHب(    HFأ( 

 :المحاليل االسبرين المسكن لالالم مثاال على  محلول  ( يعد9

 ( الحموض                         د( األمالح المتعادلة .أ( القواعد                  ب( األمالح القاعدية       ج

 لوري : -( يشمل تفاعل الحمض والقاعدة حسب مفهوم برونستد10

 أ( انتقال زوج من االلكترونات غير الرابطة من القاعدة للحمض وتكوين رابطة تناسقية .

 انتقال البروتون من القاعدة للحمض.ب( تكوين أزواج مترافقة  و

 ج( تكوين أزواج مترافقة في المحاليل المائية فقط .

 .د( تكوين أزواج مترافقة  وانتقال البروتون من الحمض للقاعدة 

 هو : 2NH3CH ( الحمض المرافق للقاعدة 11

+أ( 
2NH4CH  )3بNH3CH         )ج-NH3CH      )د+

3NH3CH 

 : مول / لتر   0.01تركيزه  HAأي اآلتية صحيح فيما يتعلق بمحلول الحمض الضعيف   ( 12

 O3]>[H -[A+ [ب(              2أ( قيمة الرقم الهيدروجيني له أقل من 

 O3[HA]≥[H+[د(                 مول / لتر  H   <0.01]O3+[ ج(  
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 ( أي المحاليل اآلتية يعتبر محلوال قاعدياً: 13

 مول/ لتر   O3[H   =1×10-6+[ب(                                  PH  =5.4أ( 

 مول / لتر  OH =1 ×10-11]-[د(  مول / لتر    OH =1×10-4]-[ج(  

، فما تركيز أيون الهيدرونيوم  7.4إذا علمت أن قيمة الرقم الهيدروجيني لدم اإلنسان يسأوي   ( 14

 +O3H  ( 0.6=  4في دمه ؟ حيث) لو                                                                

                 8-10× 6د(              9-10× 4ج (                    5-10×  2.5ب(                 8-10×4أ( 

تساوي   PHقيمة  فإن لتر،   2غ/ مول ( في محلول حجمه  40= م ) ك  NaOHغ من  2أذيب ( 15

 0.6= 4حيث لو 

 11.4د(                     13.4ج(                  12.4ب(               12.6أ( 

،  HX أضعف من الحمض HZ ، والحمض -Y- < A- < X قوتها : حسب إذا كان ترتيب القواعد( 16

 ( أكبر هو :aK  فإن الحمض الذي له ثابت تأين )

 HZد(                           HXج(                              HYب(              HAأ( 

مول / لتر ، فإن قيمة الرقم الهيدروجيني للمحلول   1يساوي   LiOH( إذا كان تركيز  محلول القاعدة 17 

 تساوي:

 9د(                         14ج(                  12ب(     أ( صفر  

  9-10×   1.6لها =  bK مول / لتر ( وكان  0.01تركيزه )  B محلول مائي لقاعدة ضعيفة ( 18

( wK   =1  ×10-14 ؛ فإن) ]+O3[H ( يساوي : في المحلول ) بالمول / لتر 

 10-10× 2.5د(             9-10×  2.5ج(                6-10×  4ب(                       5-10×  4أ( 

( مول / لتر . فإن  0.1تركزه ) HA ( لمحلول من الحمض الضعيف3تسأوي ) pH كانت قيمة  إذا( 19

 لهذا الحمض تسأوي :  Ka قيمة 

. ب   1x10-5. أ 
6-1x10     .1-7جx10   .1-8د x10 

 : pH أحد المحاليل اآلتية المتساوية في التركيز له أقل قيمة( 20

 3NO4NHد(                             3NaNOج(                       NaCNب(              KCl أ(

 ( أي األمالح االتية يعد ذوبانه في الماء تميها : 21

  KI د(                          NaBrج(   2NaNOب(                KClأ( 

،  مول / لتر  0.1الجدول اآلتي يبن قيمة ثابت التأين لبعض محاليل  الحموض الضعيفة متسأوية التركيز 

 (26-22اجب عن األسئلة من )  ادرسه جيداً ، ثم

 HQ HB HZ HY الحمض

aK 
7-01x1 8-3x10 7-x104 4-4x10 

 هو :    PH( محلول الحمض الذي لقاعدته المرافقة أعلى 22

 YHد(  ZHج(   BHب(  QHأ( 
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 هو :   O3[H+[( محلول الحمض الذي له أعلى 23

 HYد(  HZج(   HBب(  HQأ( 

فإن قيمة الرقم   HQإلى لتر من محلول الحمض    NaClمول من بلورات الملح   0.2اضافة   ( عند24

 :   الهيدروجيني تساوي  

 5د(  4ج(                       6ب(                     7أ( 

 أي محاليل االمالح االتية هو االقل تميها: ( 25

  KBد(                             KYج(                    KZب(                 KQأ( 

 ، أي العبارات صحيحة :   HQألى محلول الحمض   NaQ( عند اضافة بلورات من الملح 26

 د( يندفع االتزان باالتجاه االمامي       O3[H+[ب( يقل تأين الحمض     ج( يزداد     PHأ(  تقل قيمة 

رس الجدول االتي الذي يبين معلومات عن محاليل بعض القواعد الضعيفة متساوية التركيز ) ا مول/لتر ( ثم  * اد

 ( 29- 27الفقرات من )أجب عن 

 3NH 4H2N 2NH5H6C 2NH3CH قاعدةصيغة ال

+Kb  =2×10-5 ]+O3[H =1 ×10-11 Kb  =4×10-10 ] المعلومات
3NH3[CH=2 ×10-2 

 األقوى :(صيغة  القاعدة 27

 2NH3CHد(                          2NH5H6C ج(                     4H2N ب(                   3NHأ ( 

 :  O3[H+[( صيغة الحمض المرافق الذي له أعلى 28

+أ ( 
4NH                  )ب +

5H2N                     )ج +
3NH5H6C                          )د+

3NH3CH 

 : PH( صيغة الملح الذي له أعلى 29

 Br3NH3CHد(                     Br 3NH5H6Cج(                    Br5H2Nب(                   Br4NHأ ( 

 : PH( أي المحاليل متساوية التركيز له أعلى 30

 3HNOد(                      KOHج(                    Br4NHب(                     KCN(أ

 فان العبارة الصحيحة هي :    HFلى محلول الحمض  إ NaF( عند اضافة بلورات من الملح 31

 . Kaدي لزيادة قيمة  ؤ، ي F-( يتكون أيون مشترك أ

 الرقم الهيدروجيني  مما يؤدي لزيادة قيمة F-ب( يحدث تميه لأليون  

 ويندفع االتزان باالتجاه العكسي.  O3H+  حيث يتفاعل مع  F-يتكون أيون مشترك ج(  

 PHد( تقل قيمة 

 ( أي األيونات االتية ال يتميه : 32

+ب(  CN-أ( 
5H2N   )ج-

2NO  )د-
3NO 

من خالل دراستك لمحاليل األمالح االفتراضية متسأوية التركيز التي مصدرها القواعد الضعيفة ( 33

(X,Y,Z) : فان ترتيب القواعد حسب قوتها 

 Y>Z>X( ب Y>X>Z( أ

  Z>X>Yد(         X>Y> Zج(

 

 

 

 

 المعلومات صيغة الملح

XHBr PH =5 

YHBr 8-] = 1x10-[OH 

ZHBr 3-] = 1X10+O3[H 
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 مع الماء ، أي من االتية يعد زوج مترافق :   B( عند تفاعل القاعدة االفتراضية  34

 B / BH+د(  O2H /+BHج(   B / OH-ب(      O3HO/ 2H+أ( 

 :O3[H+[للماء فان قيمة  Cl4NH( عند أضافة الملح  35

 أ( تزداد          ب( تبقى ثابتة                ج( تقل ثم تزداد               د( تقل  

                             لوري  – ( نواتج التفاعل االتي حسب برونستد 36

 OH  +NH5H5C ,-  ب(                           O3,H +NH5H5C+ أ( 

+ O3,H+ج(  
2NH5H5C  )د+O3,H -NH5H5C 

مل ، وقيمة الرقم الهيدروجيني له  200يلزم لتحضير محلول حجمه  4H2Nكم غراماً من الهيدرازين ( 37

 غ/ مول . 32والكتلة المولية  6-10×1للهيدرازين تساوي  bKعلما أن 11تساوي 

 160د(             6.4ج(                   64ب(                 32( أ

38  )

 

  

 للمحلول تسأوي : pH فإن قيمة

 10د(                       12ج(                              8ب(                            4أ( 

( aK =2×01-5مول / لتر )  .40تركيزه   COOH 3CHمحلول مكون من الحمض ( 39

   في المحلول . O3[H+[احسب   ، مول / لتر  0.50تركيزه COONa3CHوالملح

 5-10×5د( 6-10×5ج(   3-10× 2ب(  5-10× 1.6أ( 

، فإن 4لهما التركيز نفسه تساوي  KAوالملح  HAلمحلول مكون من الحمض  PHإذا كانت قيمة (  40

 للحمض تساوي : aKقيمة 

 6-10   -د                      8-10 -ج               4-10 -ب                         2-10 -أ

  a K، فإذا علمت أن  NaOClمول / لتر ، والملح  0.3تركيزه  HOClمحلول مكون من الحمض ( 41

 .         8للمحلول تسأوي   pHحسب تركيز الملح إذا  كانت ا ( 0.2=  3لو   (. 3x10-8للحمض تسأوي 

   0.4د(                    1ج(                0.9ب(            4-10×1أ( 

                             بالتركيز نفسه .  3NaHCO والملح 3CO2H تم تحضير محلول من الحمض **

 34-42، أجب عن الفقرات 0.6=  4، لو مول / لتر  7-10×  4المحلول =  في O3[H+[ ا كانفإذ

 ( صيغة االيون المشترك :42

-2أ( 
3CO   )ب-HCO  )ج-

3CO   )د-
3HCO 

43  ) 

 (.6= 4علماً بأن لو  ) 7.4للمحلول تسأوي  pH لتصبح قيمة
 

 احسب قيمة النسبة :

  0.01د(                     1ج(              10ب(                0.1( أ

 

 

 .......+....... 
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 العبارة الصحيحة :  ( مرتبة حسب قوتها  فان X > Y > Z( اذا كانت القواعد االتية )44

 XHBr>ZHBr>YHBr أ( ترتيب أمالح البروم للقواعد حسب تميها هو : 

 XHBr>YHBr>ZHBr هو :  PHب( ترتيب أمالح البروم للقواعد حسب 

  XHBr<YHBr<ZHBrهو :  OH]-[ج( ترتيب أمالح البروم للقواعد حسب

 H>Y+H>X+HZ+ترتيب الحموض المرافقة لها حسب قوتها د( 

 أي محاليل الحموض االتية هو األقوى :  ( 45

 مول / لتر    0.01تركيزه   HFمول / لتر       ب( محلول  0.01تركيزه   HBrأ( محلول 

 1.5رقمه الهيدروجيني   4HClOمول / لتر       د( محلول   OH =1×10-13]-[فيه   HClج( محلول 

(  9، 8.5،  7.5( هي ) KZ ,KY,KXإذا علمت أن قيمة الرقم الهيدروجيني لمحاليل االمالح متساوية التركيز ) ( 46

 الترتيب فأن ترتيب االمالح حسب تميها هو: على 

 KX>KZ>KYد(    KX>KY>KZج(    KZ>KX>KYب(  KZ>KY>KXأ( 

(  9، 8.5،  7.5( هي ) KZ ,KY,KX( إذا علمت أن قيمة الرقم الهيدروجيني لمحاليل االمالح متساوية التركيز )47

 هو:  Kaحسب قيمة  الحموض المكونة لها على الترتيب فأن ترتيب 

 HX>HZ>HYد(       HY>HZ>HXج(          HX>HY>HZب(           HZ>HY>HXأ( 

مل وقيمة   500غ/ مول ( الالزمة لتحضير محلول حجمه  40) الكتلة المولية NaOHاحسب كتلة ( 48

 12الرقم الهيدروجيني تساوي  

 غ   200د(    غ           0.2غ             ج(  200غ                ب(  0.01( أ

 المحاليل المائية ألن:  منفردا في  H+(  ال يتواجد البروتون  49

 OH-مكونا أيون الهيدروكسيد اء أ( كثافة الشحنة الكهربائية له قليلة جدا                    ب( يرتبط بالم

             صغير جداج( كثافة الشحنة الكهربائية عالية  وكتلته كبيرة     د( كثافة الشحنة الكهربائية عالية وحجمه 

 :  ةفي الماء منعكس   HA( تفاعالت الحمض الضعيف50

 O3H+، لذلك تستقبل البروتون من    ضعيفة نسبيا A- أ( القاعدة المرافقة 

 O2H، لذلك تستقبل البروتون من   ضعيفة نسبيا A- ب( القاعدة المرافقة 

 O3H+، لذلك تستقبل البروتون من   قوية  نسبيا A- ج( القاعدة المرافقة 

 O2H، لذلك تستقبل البروتون من    قوية نسبيا A- د( القاعدة المرافقة  

 مع الماء غير منعكس الن :   NaOH( تفاعل القاعدة 51

 OH -و  Na+وجزيئات الماء أقوى منها ما بين أيونات  Na+قوى التجاذب بين أيونات أ( 

 OH -و  Na+وجزيئات الماء أضعف منها ما بين أيونات  Na+قوى التجاذب بين أيونات ب( 

 Na+د( بسبب تميه األيون  OH]-[KOH]<[  ج(

 لوري في الحموض والقواعد :  – ( من عيوب مفهوم بونستد 52

 السلوك الحمضي والقاعدي للمحاليل غير المائية ( لم يفسر أ

 عجز عن تفسير الخواص الحمضية والقاعدية لمحاليل األمالحب( 

 تركيبها مثل األمونيافي  OH-لم يتمكن من تفسير السلوك القاعدي لبعض المواد التي ال تحتوي على ج( 
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و لم يستطع تفسير السلوك الحمضي أو القاعدي في بعض التفاعالت التي ال تتضمن انتقاالً للبروتون د( 

 . بين المواد

 : HCNمكونات المحلول المائي لحمض ( 53

 HCN-, OH  -CN ,د(   HCN  -CN ,ج(     HCN +O3, H  -CN ,ب( O3, H  -CN+أ( 

لهما التركيز  NaCوملحه   )HC  (Ka  =2×10-5( الرقم الهيدروجيني لخليط من الحمض الضعيف  54

 : نفسه

 7د(                     5ج( أقل من                    5ب( اكبر من              5أ( 

 :O3[H+[فان    KOHإلى محلول القاعدة   NaClمول من الملح   1(  عند اضافة  55

  يزداد        ب( يقل                      ج( يبقى ثابتا                    د( يقل ثم يزداد( أ

لها ، ادرسه جيدا ، ثم  PHاالفتراضية متساوية التركيز وقيم  المحاليل المائية الجدول االتي يبين بعض **

 (0.5=3) لو   59-56عن الفقرات  أجب

 HA +HB C E Q المحلول 

PH 0 5.5 7 14 9 

 

 يؤدي إلى:  يتوقع أن   فان الملح المتكون Eوالقاعدة   HA(   عند تفاعل الحمض  56

 ثم يقل        O3[H+[ثابتا  د( يزداد     H]O3+[ج( يبقى      H]O3+[ب( نقصان                H]O3+[( زيادة أ

 :     ] O3H+[=  OH]-[المحلول الذي يكون فيه ( 57

    Qد(                      Eج(                            HAب(                    Cأ( 

 مول / لتر :    OH  =0.33×10 -8]-[( المحلول الذي يكون فيه   58 

 Qد(                      Eج(                         BH+ب(                   HAأ( 

 (  الملح الذي يتوقع أن يكون له أعلى قيمة للرقم الهيدروجيني هو : 59

 EHBrد(                NaAج(                         NaBب(                QHBrأ( 

 هو:  S2Hمع   2NH3CH أحد اآلتية زوج مترافق ينتج من تفاعل ( 60     

+  ب(       S/S2H-2( أ
3NH4CH/2NH3CH              )ج-S/HS2H           )3دNH3CH /2NH3CH 

 

 إلى الماء النقي فإن قيمة الرقم الهيدروجيني تصبح :  NaFعند أضافة بلورات من الملح (  61

 5د(                        7ج( أقل من           7ب( أكبر من                     7( أ       
 

        
 ( مول / لتر ، فإن قيمة الرقم الهيدروجيني له تساوي : 0.1تركيزه )    KOHمحلول ( 62     

 11د(                           7ج(                           12ب(                   13( أ       
 

 :    النه   مضا حسب لويس ح 2Cu+يعد (    63     

 أ( مانح الزواج االلكترونات غير الرابطة              ب( مستقبل للبروتونات        
   خرىامن مادة  د( مستقبل ألزواج االلكترونات غير الرابطة         ج( مانح للبروتونات                                        
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)  2( لتر ، وقيمة الرقم الهيدروجيني له =2الالزمة للحصول على محلول حجمه ) HClعدد غرامات الحمض (  64

 غ / مول( يساوي :  36.5الكتلة المولية تساوي 

   0.365د(                         0.73ج(                      0.02ب(                  0.01   (أ
 

( في المعادلة االتية  56  

 اي العبارات االتية صحيحة :

 حمضا وفق مفهوم لويس النه يمتلك افالك فارغة .  Znيعد  (أ

 واربعة جزيئات ماء يمنح كل منها زوج من االلكترونات غير الرابطة .  Znتتكون رابطة تناسقية بين   (ب

 قاعدة وفق مفهوم لويس النه قادر على منح  زوج الكترونات غير رابطة للماء.  Zn 2+ج( يعد 

 مفهوم لويس النه قادر على استقبال  ازواج الكترونات غير رابطة من جزيئات الماء حمض وفق   Zn 2+د( يعد 

66  ) 

احسب كم   ،10  =مول / لتر ( وقيمة الرقم الهيدروجيني  0.2تركيزها )    Bمن القاعدة  (  لتر1حجمه)   مائيمحلول  
إلى المحلول مع    غ/ مول (  80) الكتلة المولية    BHBrغ من الملح    16قيمة الرقم الهيدروجيني عند إضافة  تصبح   

 ( 0.3=2) لو (0.7= 5،) لــو إهمال التغير في الحجم

  6.7د(                         8.7ج(                   7.3ب(                    12.3أ( 

 

 هو :  PH( االيون الذي يتفاعل مع الماء ويزيد من قيمة  67

+( أ
4NH   )ب -Cl  )ج  -

2NO  )د+
5H2N 

 

 هو : O3[H+[( االيون الذي يتفاعل مع الماء ويزيد من 68

+( أ
4NH   )ب -Cl  )ج  -

2NO  )د+Na 

 

+أحد اآلتية زوج مترافق ينتج من تفاعل ( 69
4NH  4معH2Nهو : 

+أ(
4NH   /4H2N           )3ب NH /+

5H2N    )ج 
+

5H2N/4H2N      )د+
4NH/+

5H2N 

 ( مول /لتر هي : 0.01)  تركيزه3NHلمحلول االمونيا   ة للرقم الهيدروجيني القيمة المتوقع (70

  7د(                        12ج( اقل من               12ب( اكبر من               12أ( 

 

 ( مول /لتر هي : 0.01)  تركيزه  HCNلمحلول  حمض  القيمة المتوقعة للرقم الهيدروجيني ( 71

 

   7د(                          2ج( اقل من               2ب( اكبر من               2أ( 

 

 : اليمثل ) قاعدة/حمض( مترافقانأحد االتية ( 72

-( أ
3HCO/2-

3CO )ب     -HS /2-S         )4جPO3H/-4HPO               )د+
4NH /3NH 
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  PHفاذا علمت ان قيمة  ،  KZ  (  والملح  Ka  =2×10-4)  HZ االفتراضي   الحمضمحلول مكون  من (  73

 تساوي :             فان النسبة  (0.8= 6) لو حيث 4.2للمحلول الناتج تساوي 

أ(       
𝟏

𝟔
ب(                 

𝟓

𝟑
ج(         

𝟏𝟎

𝟑
د(                              

𝟑

10
  

 

 غ/ مول (  32) الكتلة المولية  Bاالفتراضية غ من القاعدة  0.96( مل باذابة  600تم تحضير محلول  مائي حجمه ) ( 74

 :تساوي   Bللقاعدة   Kb، فان قيمة  10فاذا علمت ان قيمة الرقم الهيدروجيني للمحلول =  

    8-10×2د(                   8-10×3.3ج(           7-10×2ب(           6-10×2 (أ

 هو : Fe(CN)]6[-3( حمض لويس في الصيغة الكيميائية 75

 2Fe+د(                         CN-ج(                Fe  3+ب(               Feأ( 

 

 12.3لتر ، والرقم الهيدروجيني له  1الالزمة لتحضير محلول حجمه بالغرامات  KOH  كتلة ( 76

 ( 0.7=5لو ) ، (غ/ مول  56= م) ك

 0.112د(                    0.66ج(             0.02ب(                1.12أ( 

متسأوية في التركيز ، فإن ترتيبها حسب  3NaNO ، 3NaHCO ، 3NO4NH إذا كانت محاليل األمالح :( 77

 لمحاليلها هو :  pH قيم

NH4NO3 < NaHCO3 < NaNO3)أ 

NH4NO3 < NaNO3 < NaHCO3)ب 

NaHCO3 < NaNO3 < NH4NO3)ج 

NaNO3 < NaHCO3 < NH4NO3)د 

** 

 

( مول / لتر ، 0.1يبين عددا من المحاليل  الحموض االفتراضية  متساوية التركيز ) ادرس الجدول االتي الذي ** 

 ( 82- 78وبعض المعلومات عنها ثم اجب عن االسئلة من )

 ( 03=2( ، )لو 0.6= 4)لو

 : OH]- [صيغة القاعدة المرافقة التي لها أعلى   ( 78

  Q-   د(                         B-  ج(                  C-   ب(        A- أ( 

 

 تساوي   HA( قيمة الرقم الهيدروجيني لمحلول الحمض 79

  5.6د(                                  2.7ج(                          3.3ب(          5.4ا( 

 

 ) مول / لتر ( تساوي : HBلمحلول الحمض  O3[H+[( قيمة 80

           4-10× 2       د(                                 3--10× 4ج(                         4-10×6ب(          4-10×4أ( 

 

 (  الملح الذي له أكبر قدرة  على التميه     :81

  KCد(                  KBج(                  KAب(             KQ( أ

 المعلومات   الحمض

HA Ka =4 ×10-5 

HB PH   =3.4 

HQ ]-[Q =4×10-3   مول /لتر 

HC ]+O3[H  =2×10-4   مول /لتر 
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للمحلول   PH، فان قيمة  HC( مل من محلول الحمض  200الى )  NaC( مول من الملح 0.04( اضيف )82

 الناتج تساوي : 

   5.7د(                                  6.4ج(                          6.7ب(                 3.7أ( 

 لوري النها : -لها مع الماء حسب برونستدقاعدة عند تفاع 4H2Nالهيدازاين  عد( ي83

 OH-د( تمنح                 OH-ج( تستقبل        أ(  تستقبل بروتون       ب( تمنح بروتون   

 

 هو: O3H+االيون الذي  يتفاعل مع الماء وينتج أيون الهيدرونيوم ( 84

+د(        CN-   ج(           OCl- ب( K+ أ(
4NH 

 هو:OH-الهيدروكسيد  االيون الذي  يتفاعل مع الماء وينتج أيون( 85

-  أ(
4ClO )ب -Cl      )ج      -CN         )د+

4NH 

 من المواد االتية هي: قاعديا سلوكا المادة التي تسلك ( 86

-  (أ
3HCO            )ب  -HCOO                     )ج+O3H           )د+

4NH 

 

 :الماء النقيسلوك بعض جزيئات الماء كحمض وبعضها كقاعدة في  يعرف ( 87 

 ج( التميه                 د( الذوبان      ( المادة المترددة       ب( التأين الذاتي للماء   أ

 ( الحمض الذي تكون قاعدته المرافقة هي األقوى :88

 HFد(                                HIج(                        HBrب(               4HClOأ( 

 (  األيون الذي يمثل القاعدة المرافقة األقوى فيما يلي :89

-أ( 
4ClO )ب  -Br  )ج-

3NO        )د-CN  

 .     أو كليهما OH-أو   O3H+قدرة أيونات الملح على التفاعل مع الماء وانتاج أيونات ( تعرف 90

 ج( التميه                 د( الذوبان      ماء     أ( االيون المتفرج        ب( التأين الذاتي لل  

 :مول /لتر ( تساوي 1تركيزه )  HBrقيمة الرقم الهيدروجيني لمحلول الحمض ( 91

 صفرد(                                         4ج(                       1ب(              14أ( 

 في الماء : KHS( نواتج تفكك الملح 92

  + SKOH- 2د( HS+K+-ج(         KOH +HS- ب(  S+KH+-أ( 

 

( ،أضيفت إليه بلورات  10)   PHمول / لتر، وقيمة    0.1( لتر ، تركيزه  2حجمه )   B  ةاضي افتر  قاعدة محلول  ( 93

 ( ، فان عدد موالت  الملح المضافة)مع اهمال تغير الحجم يساوي: 2) بمقدار PHفتغيرت قيمة  BHBrمن الملح  
    4-10× 2د(                       10.0ج(                  5-10× 1ب(                20.0 (أ
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 ، فان صيغة االيون المشترك :  KHS والملح S2H من الحمضمكون   محلول ( 49

 HS-2د (   HS+ج(                 HS-ب (              S-2   (أ

 
، فإن  6للمحلول  PH، وقيمة   KCN( مول / لتر ، وملحه 1تركيزه )  HCN( محلول يتكون من الحمض 95

 ( أهمل التغير في الحجم :   Ka  =6×10-10تركيز الملح ) مول /لتر ( ) 

 7-10×6د(           6-10×6ج(             4-10×6   ب(                 2-10×6       أ ( 

فاي  5-10×6تساوي  HBللحمض  Kaوكانت قيمة    6-10×4تساوي  HCللحمض  kaاذا كان قيمة ( 69

 ؟ ) لهما نفس التركيز (العبارات االتية فيما يتعلق بخصائص امالحهما

 هو االعلى       OH- فيه  KC ملح  ب( محلول        هو االعلى   OH- فيه  KBملح (  محلول أ

 هواالقل  PH فيه  KC ملح  د( محلول        على  هو اال PH فيه  KB ملح  ج( محلول

 اي العبارات االتية صحيحة ؟  B-   اقوى من القاعدة المرافقة  A-( اذا كانت القاعدة المرافقة 79

 KBاكثر تميها من الملح  KAب( الملح           HAمن الحمض  اضعف  HB( الحمض أ

 PHله اعلى  HBهي االقل            د(  محلول الحمض   له Kaة قيم  HBج( الحمض 

 اي العبارات االتية صحيحة ؟  4H2Nإلى محلول  Cl5H2Nإضافة ملح (عند  89

    5H2[N =]+O3[H  +  [ب(                          H]Cl5H2[N =]+O3  [  (أ

      5H2[N =]4H2[N  +  [د(                      ]5H2[N =]Cl5H2N  +  [ج(   

( ،أضيفت إليه بلورات 3) PHمول / لتر، وقيمة  0.1( لتر ، تركيزه 2حجمه ) HXلول حمض افتراضي مح( 99

 .التي أضيفت للمحلول  NaZاحسب عدد موالت الملح  2بمقدار  PHفتغيرت قيمة  NaXمن الملح 

   1د(                                     2ج(                 0.1ب(            0.2( أ

 من بين المحاليل  االتية المتساوية في التركيز هو الناتج عن تعادل : PHله أعلى قيمة  محلول الملح الذي( 100

 4NaOH/HClOد(             NaOH / HFج(        HBr/3NHب(              HCl/KOHأ( 

 :PH( وفق Cl, NaCN4NaCl , HCl , NH ( الترتيب الصحيح للمحاليل االتية المتساوية في التركيز ) 110

 Cl4NaCN>NaCl>HCl>NHب(             NaCN Cl>NaCl>4HCl>NHأ( 

 ( Cl4NaCl>NaCN>HCl>NHد(           ClHCl>4aCN>NaCl>NHN ج( 

 يعد : ( مول /لتر 1وتركيزه ) (14قيمة الرقم الهيدروجيني له ) ي( المحلول الذ102

 أ( قاعدة قوية            ب( حمض قوي         ج( قاعدة ضعيفة          د( حمض ضعيف 
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للحموض المكونة لها عند نفس  kaالبوتاسيوم متساوية التركيز وقيم  يبين الجدول االتي عددا من امالح  ( 103 

 الملح االقل تميها هو : فان التركيز ، 

 KOClد(  HCOOK    ج(         KF ب(       KCNأ( 

 

 

 

 

 

في  ]O3H+[مول / لتر (  ، اذا كان  0.1ركيز نفسه ) لهما الت  (B, C)ين تاضي( محلوالن لقاعدتين  افتر410

بارات فاي الع  6-10×1يساوي  Cللقاعدة  Kbلتر ( ، وكانت قيمة  مول/10-10×1يساوي )  Bمحلول القاعدة 

 االتية صحيحة ؟

    Cتتاين بشكل اكبر من القاعدة  Bالقاعدة أ( 

 Cفي محلول القاعدة  O3[H+[اكبر من  Bفي محلول القاعدة  H]O3+[ب(  

 BH+ اقوى من الحمض المرافق CH+ج( الحمض المرافق 

 Cالقاعدة في محلول  CH]+[اكبر من  Bفي محلول القاعدة  BH]+[د( 

 

 تؤدي الى :    HCOOHالى محلول الحمض  KCOOH( اضافة الملح 105

 OH]-[د( زيادة              OH]-[نقصان ج(        H]O3+  [ب( زيادة              Ka( زيادة أ

 +( يمكن ان ينتج االيون المشترك 106
3NH3CH   :  من المحلول المكون من 

 O2Cl/H3NH3CHد(       Cl3NH3CH /3NH3CH ج(        Cl3NH3CH/  2NH3CHب(     HCl   /  2NH3CHأ(

 :فان العبارة الصحيحة فيما يتعلق بالمحلول الناتج 3NHالى محلول االمونيا  Cl4NHيفت بلورات من اض( 107

 Kaد( يزداد                   O3[H+[ج( يزداد         PHب( يزداد        3NHأ( يزداد تأين 

 :فان العبارة الصحيحة فيما يتعلق بالمحلول الناتجالى الماء   KCNاضيفت بلورات من  الملح   (108

   PHلنقصان قيمة  ويؤدي  K+ب( يتميه االيون         O3[H+[ويؤدي لزيادة K+أ( يتميه االيون 

     PHويؤدي لزيادةقيمة  CN- يتميه االيون  د(     O3[H+[ويؤدي لزيادة CN- ج( يتميه االيون 

 

 هو االعلى : O3[H+ [(  اي المحاليل االتية متساوية التركيز يكون فيها  109

 3HNOد(                   HNO 2ج(          Cl  4NHب(                 3HClO (أ

 لوري تفسير سلوكها الحمضي :  -( اي المواد االتية لم يستطع يرونستد110

+ب(             HClأ( 
4NH                   )ج+Ag                         )د+O3H 

 للحمض المكون للملح kaقيم   صيغة الملح

KF 7.2×10-4 

KOCl 4×10-8 

KCN 6×10-10 

HCOOK 2×10-4 
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 اجابات وحدة الحموض والقواعد

 

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 أ د ب ب د  ب  ب  ج ج د  د 

22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 
 ج ج أ ب  ب  ج ج أ د  ب  ب 

33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 
 د  ج ج ب  د  ج د  ج ج د  أ

44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 

 د  أ ب  ج د  أ ب  ب  د  أ ب 

55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 

 ج أ ب  ج د  ج أ د  ب  ج ج

66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 

 ج أ ب  ب  ج ب  أ د  ج د  د 

77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 

 ج أ ج ج ب  ج د  ب  ب  أ ب 

88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 

 ب  ج أ د  ب  أ د  ج ب  ب  د 

99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 

 د  ج د  ج أ ب  ب  ب  ب  ج أ

110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 

 ج ج أ ب  ب  د  ب  ج د  د  ج
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   وحدة الثانية : التأكسد واالختزال ال

 هو :  1-المركب الذي يكون عدد تأكسد األكسجين فيه ( 1

 MgOد(  2O2Hج(   O2Clب(      OF 2أ( 

 : أعلى عدد تأكسد للنيتروجين يكون في ( 2

ج(   3NHب(   4H2Nأ( 
-

2NO   )د
-

3NO
 

  يساوي) (Mn  فإن التغير في عدد تأكسد ) 2MnO ( إلى) 4MnO-(  عند اختزال أيون البيرمنغنات( 3

 5د(                                  4ج(                              3ب(                         1أ( 

 يساوي :  NaBH 4في المركب   Bعدد تأكسد  -(  4

 3د( +               1ج( +    1-ب(    3-أ( 

 التأكسد عملية يحدث فيها : ( 5

 الفلزات نزع االكسجين من خامات ( زيادة عدد التأكسد  د( ج أ( كسب االلكترونات   ب( نقصان عدد التأكسد   

في المعادلة االتية  (  6

 
 الذرة التي اختزلت هي : 

 Mnد(                                Oج(                  Clب(                       Hأ( 

 

7  ) 

   
 

 أحد التغيرات اآلتية يدل على حدوث عملية أكسدة: ( 8

 

 
9  ) 

 
 SnCl22FeCl                2SnCl+32FeCl+4 المؤكسد في التفاعل االتي :( العامل 10
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 Snد(   2SnClج( Feب(  3FeClأ( 

11  ) 

 
 المادة التي يمكن أن تسلك كعامل مؤكسدهي : ( 12

 F-د(                               Naج(                                     2Fب(                                 Cl-أ( 

 

عدد  فان   الذي يحدث في وسط حمضي( في نصف التفاعل االتي   13

 االلكترونات  المكتسبة يساوي : 

 3د(                          10ج(                       6ب (                 9أ( 

14  ) 

 
 12د(                               6ج(                        2ب(                 3أ( 

  :ن  االتي الذي يحدث في وسط حمضي و( في  التفاعل غير الموز15

 
 الهيدروجين الالزمة لوزن نصف تفاعل الـتأكسد : فان عدد موالت   

   12د(                    7ج(                         14ب(                       9أ( 

 ث في وسط قاعدي : في التفاعل غير الموزون االتي الذي يحد   ** 

3NH+-2lOA         -
3Al+NO 

 ( 17-16أجب عن الفقرات ) 

 هو :  في  وسط قاعديلوزن  المعادلة   اضافتها لطرفي المعادلة  الالزمة OH-(  عدد موالت 16 

 12د(                           5ج(                               27ب(                     32أ( 

 ( عدد موالت الماء في التفاعل الكلي يساوي : 17

 7  د(                      3ج(                                 5ب(                      2( أ

 

 ( أي العبارات االتية تتفق والخلية الغلفانية : 18

 ( جهد الخلية سالب                         ب( المصعد هو القطب السالب ويحدث عنده تفاعل االختزال  أ

 د( يحدث التأكسد عند المهبط                     ج( التفاعل تلقائي         

 ( يكتسب المصعد شحنة سالبة في الخلية الغلفانية بسبب : 19

 أ( تحرك االلكترونات من المهبط عبر االسالك نحوه   

 ب( تجمع االلكترونات عنده نتيجة عملية االكسدة 

 ج( جهد اختزاله المعياري أكبر من جهد اختزال المهبط المعياري  

 د( حركة االيونات عبر القنطرة الملحية. 
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( في الخلية الغلفانية االتية :   20

 
 فان العبارة الصحيحة من بين االتية : 

       2Cd+ ايونات ب( يقل تركيز                        Cd القطب   أ( تزداد كتلة 

 Cdإلى قطب  Snد( تسري االلكترونات عبر االسالك من قطب                      Snج( تزداد كتلة القطب 

  0.76-= اختزال Zn )0Eفولت ( والخارصين  )  0.80= +اختزال Ag ( )0E( في خلية غلفانية قطباها الفضة ) 21

 )فولت

 فان جهد الحلية المعياري يساوي بالفولت : 

 1.56-د(  0.4ج(  +                 1.56+ب(                 0.04أ( +

 ( حسب التفاعالت اآلتية :Alو    Niعند تشكيل خلية غلفانية قطباها )  ( 22

₀
E  =- 0.23    فولت Ni -+ 2e+2Ni 

 0E=  - 1.66  فولت Al  -+ 3e +3Al 

 فان جهد الخلية المعياري  بالفولت يساوي : 

 1.43د( +                   4.52ج( +                 1.33ب( +                 1.89أ( +

، والثانية   1.10وجهدها المعياري +  Cuوالنحاس   Znخليتان غلفانيتان : االولى قطباها الخارصين ( 23

، اذا علمت أن الخارصين في كلنا الخليتين هو   1.56وجهدها المعياري + Agوالفضة   Znقطباها الخارصين 

 :  مختزلةالمصعد فان ترتيب العناصر حسب قوتها كعوامل 

 Ag>Zn> Cuد(         Ag>Cu> Znج(           Zn> Ag> Cuب(           Zn>Cu>Agأ( 

 تكون مصنوعة من مادة:   HCl(   في قطب الهيدروجين المعياري الصفيحة المغموسة في محلول 24

 أ( النحاس                ب( النيكل                    ج( البالتين               د( الفضة  

    ذا علمت أن : ( 25

  E  فولت   2.71+ =
  E  فولت   0.71+ =

 بالفولت يساوي :  Cuوالنحاس   Alفان جهد الخلية المعياري المكونة من قطبي األلمنيوم 

 3.00د( +           4.00ج( +                 2.00ب( +             3.41أ( +
 

 ( العامل المؤكسد هو : 26

 اختزال مادة أخرى في التفاعل      ب( المادة التي يحدث الحدى ذراتها تأكسد دة التي تسبب ا( المأ

    دة التي تسبب اكسدة مادة أخرى في التفاعل       د( المادة التي يزيدعدد تأكسد احدى ذراتها في التفاعل اج( الم

 العبارة الصحيحة : ( في الخلية الغلفانية االتية  27

 2Cu+أقوى كعامل مختزل من  2Ni+ب(          Cuأقوى كعامل مؤكسد من   Niأ( 

          Cuأقوى كعامل مختزل من   Niد(        2Cu+أقوى كعامل مؤكسد من  2Ni+ج(  
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وجهودها المعيارية ، ادرسها جيدا ، ثم لفلزات افتراضية تمثل المعادالت اآلتية تفاعالت لخاليا معيارية ** 

 31- 28عن الفقرات من أجب 

 

2B              + +2A  +A + 2B  ₀E= +1.05 

  A+ +2C +2     C+A ₀E + =0.51 

  2+ H +2C       ++ 2HC     
₀

E + =0.76 

 : B          -+ 1e +B بالفولت    ( قيمة جهد نصف التفاعل االتي28

 0.80- د(            0.80ج( +                 0.40ب( +             1.27أ( +

 ( بالفولت يساوي : B , C( قيمة جهد الخلية المعياري المكونة من القطبين )29

   0.04د( +              1.10ج( +               3.12ب( +             1.56+أ( 

 المخفف في أوعيتها :  HCl( أي الفلزات السابقة ال يجوز حفظ محلول 30

 Aو    Cد(                      Cج(                  BوA    فقط                ب(   A( أ

إذا علمت أن اتجاه انحراف الفولتميتر نحو قطب النحاس ، فأي   Cu/Niخلية غلفانية قطباها  ( 31

 العبارات االتية صحيحة : 

 أ( كتلة النحاس تزداد ، ويقل تركيز أيوناته مع مرور الزمن . 

 ب( كتلة النحاس تقل ، ويزداد تركيز أيوناته مع مرور الزمن 

 ج( كتلة النيكل تزداد ، ويقل تركيز أيوناته مع مرور الزمن. 

 تركيز أيوناته مع مرور الزمن.  قل، وي تقلكتلة النيكل د( 

** الجدول االتي يبين بعض الفلزات وجهود اختزالها المعيارية بالفولت  ، ادرسه جيدا ،واجب عن الفقرات  

32 -35 ) 

 Cu Ag Al   Ni الفلز 
 0.25- 1.66- 0.80+ 0.34+ جهد االختزال المعياري

 

 جهد :  اقليكونان خلية غلفانية بأحدد الفلزين اللذين ( 32

  Ag ,Cuد(      Ni ,Cuج(             Ni ,Agب(                  Ag, Alأ( 

 :مؤكسدةترتيب ايونات الفلزات حسب قوتها كعوامل ( 33

       Ni+3>Al+>Ag+2Cu<2+د(  Ag+2>Cu+2>Ni+3Al<+ج(   Al+2>Ni+2>Cu+Ag<3+ ب(    Cu+>Ag+2>Ni+3Al<2+أ( 

 

 فولت 0.76-) جهد اختزال الخارصين المعياري  وعاء من األلمنيوم( يمكن حفظ محاليل الخارصين في 34

 صح                   ب( خطأ( أ

 : Cu( الفلز الذي يكون المهبط عند تكوين خلية غلفانية مع النحاس  35

 Niو    Alد(                       Alج(                 Niب(                           Agأ( 
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 ( اعتمادا على أنصاف التفاعالت اآلتية ، أي العبارات اآلتية صحيحة : 36

   

 

 

 
 أ( يستطيع اليود أن يحل مكان الفلور في مركباته     ب( يستطيع الفلور أن يحل مكان الكلور في مركباته 

 2Clأقوى كعامل مؤكسد من  2Br د(                     Cl-و  F-أكسدة كل من  2Brج( يستطيع  

 ( 40- 37** يبين الجدول االتي تفاعالت تحدث في خاليا غلفانية ، ادرسه جيداً ، ثم أجب عن الفقرات )

 
 بالفولت :   Niالمعياري للنيكل   التأكسد ( قيمة جهد  37

 034. -د(            0.23-ج(             0.23ب( +             0.25-أ( 

 بالفولت :  Coوالكوبلت   Ni( قيمة جهد الخلية الغلفانية التي قطباها النيكل 38

 0.05د( +             0.03ج( +         0.53ب( +            0.51أ( +

 ( صح         ب( خطأأ:     في وعاء من النيكل  4CuSOيجوز حفظ محلول  ال   ( 39

 في محلول حمض الهيدروكلوريك المخفف يتصاعد غاز الهيدروجين   Agعند وضع قطعة من الفضة  ( 40

 أ( صح                 ب( خطأ

 

 ( 45-41** اعتمادا على النتائج االتية ، أجب عن الفقرات ) 

 
ما الفلز الذي ال يحرر غاز الهيدروجين عند تفاعله مع حمض الهيدروكلوريك المخفف ، وال يستطيع  ( 41

 ؟ D اختزال 

 Aد(                   Xج(                          Yب(                   Eأ( 
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    ( أقوى عامل مختزل هو :42

 Xد(            Aج(                           Cب(               Yأ( 

 ، أي العبارات االتية صحيحة : Xو  D( في خلية غلفانية قطباها 43

 بمرور الزمن  Dتقل كتلة   ب(                                      هو المهبط     Xأ( 

 X  الى Dبمرور الزمن      د(   تنتقل االلكترونات عبر االسالك من   Xج( يزداد تركيز أيونات 

 بملعقة مصنوعة منه :   4BSO( أي الفلزات يمكن تحريك  محلول  44

 Aد(                             Dج(                    Cب(                  Xأ( 

 ( أي التفاعالت االتية يمكن أن يحدث بشكل تلقائي : 45

  2X+A              +A+2X+ب(                 2X+B              +B +2X+(         أ

                C+Y            +Y +2C             2+د(                B+Y              +Y +2B             2+ج(  

المخفف لم يتصاعد غاز الهيدروجين ، وعند وضع   HClفي حمض  Y( عند وضع قطعة من  الفلز 46

المخفف يتصاعد غازالهيدروجين ، فان ترتيب جهود االختزال اليونات   HClفي حمض  Wقطعة من الفلز  

 العناصر : 

  H+W>2+Y<+د(            W>+>H2+Y+ ج(         Y+>H+W<+2ب(             W2+>Y+H<+أ( 

 

 ) (Zn)جهد الخلية المعياري المكونة من الخارصين ( 47
0E  فولت( والنحاس )  0.76+= تأكسدCu () 

0E    تأكسد 

 فولت(  تساوي ) بوحدة الفولت ( :   0.34-=

 1.10-د(                 1.00ج(                   1.10ب(                0.42أ( +

 

 

 المعلومات اآلتية : ( اعتمادا على 51-48أجب عن الفقرات ) **

 
 العامل المؤكسد األقوى هو :  ( 48

 2D+د(                  A 2+ج(                  2C+ ب(                E 2+أ( 

  أ( صح          ب( خطأ     Bأكسدة العنصر   2A+تستطيع أيونات     (49

 أ( صح     ب( خطأ:  Cينحرف الفولتميتر باتجاه القطب   C و  A(  في خلية غلفانية قطباها 50
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 اختزال األيون  :   C(  يستطيع الفلز  51

 2A+د(              2D+ج(                  2E+  ب(                2B+ ( أ

 

 ( صح            ب( خطأ:          أA بملعقة من   D( يمكن تحريك محلول نترات  52

 

 :يكون في    Iاعلى قيمة لعدد تأكسد  ذرة اليود  ( 53

-      أ( 
3IO                  )بICl                  )ج    KI                                 )2د-

6IO3H 

( 55- 54** اعتمادا على المعادلة االتية ، أجب عن االسئلة )  

 
 

 الذرة التي حدث لها اختزال :  (54

 Oد(                             Cج(                Crب(                        Hأ ( 

 

 ( العامل المختزل في التفاعل السابق هو :55

-2د(                          2COج(              Cr   3+ب(               O6H2Cأ( 
7O2Cr 

     

 ( المادة التي تسلك كعامل مختزل هي : 56

 K   +د(                                            H+ج(                  2Cl   ب(                   Alأ( 

 

57  ) 

، والثانية قطباها   1.10وجهدها المعياري +  Cuوالنحاس   Znخليتان غلفانيتان : االولى قطباها الخارصين 

، اذا علمت أنه في كلتا الخليتين تزداد كتلة قطب النحاس ،  0.57وجهدها المعياري +  Cu والنحاس  Niالنيكل 

 فان ترتيب ايونات العناصر حسب قوتها  كعوامل مؤكسدة :

   Ni+2>Zn +2Cu<2+     د(    2Zn > +2> Ni   +2Cu+   ج(      Cu+2 > Ni +2Zn <  2+   ب(        Ni+2  > Cu +2Zn <   2+أ(

 

 :      في وسط حمضي   عدد موالت االلكترونات الالزمة لموازنة نصف التفاعل( 58
2-

4+SO3-
4AsO  3S2As 

     15د(                        11ج(                 28ب(              26أ( 
 مول/ لتر (    1(  مع  محلول احد امالحه المائية بتركيز ) A ,B .C, D,E** تم استخدام  كل فلز من الفلزات  االتية )

ومحلول احد امالحه المائية   Znلعمل خلية غلفانية مع الخارصين  

مول / لتر ( وكانت النتائج  كا هو مبين في الجدول المجاور،   1بتركيز ) 

 ( 63-59ادرسها جيدا ، ثم أجب عن األسئلة )

 

 

 

 ( يساوي : A , D( فرق جهد الخلية المعيارية المكونة من القطبين )59

   0.58د( +                      1.22ج(  +          0.48ب( +                     1.32أ(+

 العامل  المختزل  (  )فولتخلية   0E قطبا الخلية الغلفانية

(A-Zn) +0.90 A 

(B-Zn) +0.53 Zn 

(C-Zn) +1.56 Zn 

(D-Zn) +0.42 D 

(E-Zn) +1.10 Zn 
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 من محاليله هو :   D(  الفلز الذي يستطيع ترسيب   60

    Aد(                                  Bج(                  Cب(                        Eأ( 

 

 صيغة أضعف عامل مختزل هي : (  61

 Eد(                                      Bج(                       Cب(               A (أ

 

 هو :  ميلها لالختزال  ( حسب A+2, E +2Zn ,3+الفلزات )  ايونات   (  ترتيب 62

 Zn+3> A+2E<2+د(      A+2>Zn+2E<3+ ج(             Zn+2> E+3A<2+ ب(           A +2> E+2Zn<3+ أ( 

 

 هو :  Znاختزال الخارصين  وال تستطيع  Eيستطيع اختزال  ( العنصر الذي 63

      Aد(                               Bج(                           Cب(                     D( أ

 

 اي التفاعالت االتية ال يعد تفاعل تأكسد واختزال ذاتي ؟  ( 64

 أ( 

 ب( 

 ج( 

 د( 

-3O2S        +H 2  عدد موالت االلكترونات الالزمة لموازنة نصف التفاعل( 65   
4SO  : يساوي 

 6د(                                       12ج(                      2ب(                8أ( 

 في المعادلة االتية  التي تحدث في وسط   نصف تفاعل االختزالالالزمة لموازنة  H+عدد موالت ( 66       

 يساوي :  حمضي  

 

2د(                                12ج(                                10ب(                     6أ(             

   

 

 

 

 

 

 



0788763835اعداد االستاذ احمد نوفل                         2004جيل الكيمياء  مكثف  

0788763835أ.أحمـــــــــــــد نوفـــــــــــــل   مدارس االمم االبداعية   

 مول/لتر ( 1ومحاليل امالحمها )  Sn و  Agاعتمادا على الشكل المجاور الذ ي يمثل خلية غلفانية قطباها (67

 
 ( اي العبارات االتية صحيحة ؟ 67

 مع مرور الزمن Ag]+ [يزداد مع مرور الزمن             ب(  Agأ( تقل كتلة قطب 

           مع مرور الزمن  Sn]2+ [يزداد   د(          مع مرور الزمن   Snج( تزداد كتلة قطب 
 

تم بناء ثالث خاليا غلفانية مختلفة باستخدام قطب الهيدروجين المعياري مع أحد الفلزات اآلتية )    ** 

Cu , Zn ,Ag ومحاليل أمالحها وتم قياس جهود الخاليا في الظروف المعيارية وتم الحصول على )

 ( 69-68) اجب عن االسئلة )النتائج اآلتية  

 
 فيه :  HClمحلول ال يمكن حفظ ( اي الفلزات السابقة  68

 Cuو   Znد(                Cuج(                          Agب(                  Znأ( 

 

 تساوي : Agوالفضة   Cu( قيم جهد الخلية المعياري للخلية المكونة من النحاس 69

 1.14-د(                   0.46-( ج            0.46ب( +              1.14أ( +

   
  0E، اذا  علمت ان قيمة Y 2+االيون  من  اضعف كعامل مؤكسد    2X+، وااليون  X/Y( خلية غلفانية قطباها  70

+2Y + =0.6  0فولت ، وان قيمةE 0فولت ، فان قيمة    1.10+ =خليةE +2X   : تساوي 

 1.70- د(                       0.50- ج(                  1.70+ب(                 0.50+أ(
( تكون ايونات ثنائية موجبة في محاليلها اذا علمت ان ترتيب ايونات الفلزات  A,B,Cالفلزات االفتراضية )  ( 71

 ، فاي العبارات االتية صحيحة : C+2>B+2A<2+حسب قوتها كعوامل مؤكسدة 
   Aبملعقة من    Cمحلول ملح   ب( يمكن تحريك      Cفي وعاء من   B(  يمكن حفظ محلول احد امالح أ

 Cو  Aفي الخلية الغلفانية المكونة من     Aقطب  د( تقل كتلة                B  2+أكبر من جهد اختزال   2C+ج( جهد اختزال  
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72  ) 

 
 

( أيوناتها ثنائية موجبة ،  x , y , zيبين الجدول اآلتي بيانات للخاليا الغلفانية لفلزات افتراضية )  ** 

 (  77-73ادرس البيانات في الجدول ثم أجب عن األسئلة )

 المصعد جهد الخلية ) فولت (  الخلية الغلفانية

Y-X 1.05 X 

Z-Y 2.46 Y 

Z-2H 0.80 2H 

 

 مؤكسد :( صيغة أقوى عامل  73

 2Y+د(                                             X  2+ج(          H   +ب(                                 Z     2+أ( 

 

 تساوي :  0E  +2Y( قيمة جهد االختزال74

  1.66-د(                            3.26ج( +            1.40-ب(            1.66+أ( 

   

 اي العبارات االتية صحيحة ؟  (X,Z)(  في الخلية الغلفانية المكونة من 75

 Z مع مرور الزمن         ب( ينحرف مؤشر الفولتميتر نحو القطب  Zأ( تقل كتلة القطب 

 مع مرور الزمن  Xمع مرور الزمن             د( تزداد كتلة القطب   Z]2+[يزداد ج( 

 

 

 تساوي بالفولت :  (X, Z)(  قيمة جهد الخلية المعياري للخلية المكونة من القطبين 76

 0.86د(                        1.66ج( +              1.91ب( +         3.51أ( +

 صحيحة : (  اي العبارات االتية 77

 المهبط   X القطب  يكون Xو   2H( عند تكوين خلية غلفانية قطباها أ

   Zمن   بملعقة  HClب( يمكن تحريك محلول  

 Xفي وعاء مصنوع من الفلز   Yيمكن حفظ احد امالح ج( 

 Xاقوى كعامل  مختزل  من   Yد( 
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78  ) 

 
 

فولت ،    0E +2X  = -0.25، اذا  علمت ان قيمة   Yمن مختزل  كعامل اقوى   X/Y  ،Xخلية غلفانية قطباها  ( 79

 تساوي :    0E +2Yفولت ، فان قيمة     0.59+ =خلية 0Eوان قيمة 
 0.84-د(                          0.34ج( +                 0.84ب( +                0.34-أ( 

 

، فان من خاماته  Z     ان يستخلص  Xمن خاماته ، بينما ال يستطيع   Yيحرر  X( اذا علمت ان العنصر 80

 ترتيب العناصر حسب قوتها كعوامل مختزلة : 

  Y>X>Zد(                  X>Y>Zج(               Z>Y>Xب(             Z>X>Yا( 

 

فان  Z، بينما ال يمكن حفظه في وعاء مصنوع من Yفي وعاء مصنوع من   4XSOيمكن حفظ محلول  ( 81

 ا كعوامل مختزلة : هترتيب العناصر حسب قوت 

 

  Y>X>Zد(                   X>Y>Zج(               Z>Y>Xب(             Z>X>Yا(   

 

 :هو ، إن ترتيب العناصر وفق قوتها كعوامل مختزلة  Z+2 اتأيونوال يختزل  Y+2  اتأيونيختزل  X العنصر (82
                   X>Y>Zد(              Y>X>Zج(           Z>X>Yب(               Z>Y>Xا(   

 

 , A،  فاذا تم تكوين خلية غلفانية من  القطبين Bاقوى كعامل مختزل من العنصر  A( اذا علمت أن العنصر 83

B   علما ان العنصران يكونان يونات ثنائية موجبة في محاليلهما ( فاي العبارات االتية صحيحة ؟ ( 

  Bب( ينحرف الفولتميتر باتجاه القطب                                      Bأ( يكون المصعد القطب 

 مع مرور الزمن    Bد( تقل كتلة                      مع مرور الزمنB+ 2ج( تزداد تراكيز ايونات 

 

 (X ,Y ,Z( اعتمادا على الجدول المجاور الذي يبن جهود االختزال المعيارية لبعض العناصر االفتراضية ) 84

 مركباتها ( اي العبارات االتية صحيحة ؟ التي تكون ايونات ثنائية موجبة في   

 HClعند تفاعله مع حمض   2Hان يحرر غاز   Xيستطيع   (أ

   Xاكسدة  2Y+يستطيع  (ب

 Zمن  بملعقة  Xج( يمكن تحريك محلول احد امالح 

 Xفي وعاء من   Yد( يمكن حفظ محلول احد امالح 

  

 

 

 

 

 

 جهد االختزال  العنصر

X +0.34 

Y -0.25 

Z -0.76 
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( إذا  M , D , C , B , A لجهود اإلختزال المعيارية للعناصر ) القيم المطلقةيبين الجدول المجاور  **(  
لنصف   ₀E   وأن إشارة ترتيب العناصر حسب قوتها كعوامل مختزلة هو علمت أن 

 ( 88- 85اجب عن االسئلة )، سالبة M تفاعل اختزال العنصر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟ عند تفاعلها مع محاليل االحماض   2H( اي العناصر السابقة تحرر غاز الهيدروجين 85

 Dو  Bد(                  Aج(                   Cفقط              ب(   B( أ

 

 هما : العنصرين اللذين يكونان خلية غلفانية لها أعلى قيمة فولتية( 86
  D/ Mد(                  B/ Mج(              D/Aب(                D/ Cأ( 

 يساوي بالفولت : A/ B( قيمة جهد الخلية الغلفانية التي قطباها 87

 2.60-د(            2.60ج( +           1.00-ب(             1.00( +أ

 : بملعقة مصنوعة من الفلز      3B(NO(3تحريك محلول ال  يمكن ( 88

  Cو   Aد(                 Dج(                  Cب(                   Mأ( 

 ( 91-89عن االسئلة )  ادرس التفاعالت اآلتية وقيم جهود التفاعل المعياري لها ، ثم  -  **

   0E التفاعل
 التفاعل

  (aq)
+1+2Y(s)X                      (s)+ 2Y(aq)

+2X -0.46 

    (s)+X(aq)
+2Z                      (s)+Z (aq)

+2X +0.59 

          (aq) 
++2H(s) Z                 2(g)+H(s)

+2Z -0.25 

              (S)+2X(aq)
+32W                (S)+2W(aq)

+23X +2.00 

 

 (  اقوى عامل مختزل هو :89

 Yد(                       Zج(             Xب(                      Wأ( 

 ( العبارة الصحيحة من العبارات االتية هي ؟ 90

 Wبملعقة من  مصنوعة من مادة الفلز  Zأ( يمكن تحريك محلول كبريتات 

 Wبوعاء من الفلز   HClب( يمكن حفظ محلول 

 Y( ينحرف الفولتميتر باتجاه قطب Z/Yج( في خلية غلفانية قطباها )

 Yفان المصعد يكون قطب  Y/H)2 (في خلية غلفانية قطباها  د( 
 

ْ |E  ) نصف التفاعل / االختزال | ) فولت 

0.80  

1.80  

1.48  

2.71  

0.28  
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 (؟ W , Zما قيمة  جهد الخلية الغلفانية المكونة من األقطاب )( 91

 

   2.34د( +         1.41ج( +         0.34ب( +             1.66+ (أ

 

 : سلوك المادة كعامل مؤكسد وكعامل مختزل في التفاعل نفسهيعرف   ( 92

 أ( العامل المؤكسد           ب( العامل المختزل      ج( التاكسد الذاتي           د( التاكسد واالختزال الذاتي  

 

 

 

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 ج د  ب  د  ج د  ج ج د  أ د 

22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 
 ب  ب  ج د  ج أ ج ب  ج ب  د 

33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 
 أ ج ب  ج د  ج أ د  أ د  ب 
44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 
 ب  أ ب  ب  د  أ ب  ب  ب  ج ج
55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 
 ب  ج ب  د  أ أ ج ب  د  ب  أ

66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 

 أ ج ب  ب  د  ب  ج ج ج د  ج

77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 

 د  أ ب  ج ب  ب  أ د  ب  أ ب 

88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 

 د  ج أ أ ب  ب  د  د  أ ج ج

 92 91 90 89 

 أ ج ج د 
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 لوحدة الثالثة : سرعة التفاعل الكيميائي : ا
 ( العبارة التي تتفق وسرعة التفاعل الكيميائي : 1

  ال تتأثر بالتركيزأ( تبقى ثابتة مع مرور الزمن               ب( 

  بتغير درجة الحرارةد( ال تتأثر   تتناقص مع  مرور الزمنج( 

2 )

 
 ( 6-3** ادرس البينات االتية جيدا ، ثم أجب عن الفقرات ) 

 
 :A( رتبة التفاعل بالنسبة للمادة 3

 3د(                            2ج(                      1( صفر                 ب( أ

 :B( رتبة التفاعل بالنسبة للمادة 4

 د( صفر                        3ج(                       1ب(                    2أ( 

 هي :  k( وحدة قياس ثابت السرعة 5

 1-.ث          د( ث2مول/2لتر /مول.ث          ج( لتر.ث    ب(  2لتر/2أ( مول

 تساوي : k( قيمة ثابت السرعة 6

 0.12د(                   0.04ج(                0.4ب(             0.6أ( 

لتر/مول.ث ، فان قيمة  K =1×10-5وجد أن قيمة     3A          نواتج         ( في تفاعل افتراضي7

 تساوي :  0.1= [A]سرعة التفاعل عندما يكون  
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 7-10×9د(  7-10×1ج(  7-10× 9ب(  6-10×1أ( 

 

8 ) 

 
 فإن قيمة الزمن ن المتوقعة :

   4-2د(                     4ج( أكبر من           2ب( أقل من           2أ( أكبر من 

9 ) 

 
 ( 13- 10** ادرس الجدول االتي جيدا ، ثم أجب عن الفقرات )

 
 

 التفاعل هو : ( قانون سرعة 10

 2K[A][C]د(                 2K[B][C]ج(             2K[B][A]ب(          K[A][B][C]( أ

 تساوي :  3( قيمة س المشار اليها بالتجربة  11

 0.04د(                0.001ج(                    0.01ب(                  0.1أ( 

 تساوي :  5بالتجربة  ( قيمة ص المشار اليها 12

  0.4د(                     0.2ج(  3-10× 1ب(  6-10×1أ( 



0788763835اعداد االستاذ احمد نوفل                         2004جيل الكيمياء  مكثف  

0788763835أ.أحمـــــــــــــد نوفـــــــــــــل   مدارس االمم االبداعية   

مرتين ، فان سرعة التفاعل   C( مرات ، وتركيز  3)   B( مرات ، وتركيز 3)   A( عند مضافة تركيز 13

 بمقدار : تتضاعف 

 ضعف  18د(       ضعف           24ضعف          ج(  12ضعف            ب(   27أ( 

14 )

 ؟ اي العبارات االتية تتفق والمعقد المنشط   (15

 انتقالية بين المتفاعالت والنواتج  د( ال يكون نواتجأ( بناء له طاقة وضع منخفضة  ب( بناء مستقر  ج( حالة 

 ؟ اي العبارات تتفق وطاقة التنشيط   (16

   تزداد بزيادة عدد الدقائق المتصادمة  أ( تزداد بزيادة درجة الحرارة                         ب( 

 تساوي طاقة وضع المعقد المنشط ج( تقل سرعة التفاعل بزيادة طاقة التنشيط        د(  

 ( لحدوث تفاعل كيميائي يجب توافر : 17

      كل تصادم يؤدي إلى تكوين نواتج أ( 

 ب( تمتلك الدقائق المتفاعلة طاقة وضع عالية  

 اعلة كبير . ج( عدد الدقائق المتف

 د( تصادم دقائق المتفاعالت باتجاه مناسب وتمتلك طاقة تنشيط  كافية لكسر الروابط  

 18( العبارة التي ال تتفق  مع رتبة التفاعل هي : 

 أ( تبين أثر تركيز المواد المتفاعلة على سرعة التفاعل . 

 ب( تساوي عدد موالت المواد المتفاعلة في  المعادلة الموزونة 

صحيحة أو كسرية . ج(  قيمة عددية   

 د( تعتمد على طريقة سير التفاعل ويمكن حسابها عمليا 

 

 
 العبارة الصحيحة من بين العبارات االتية هي : ( 20

 الكتلة نفسها. أ( تصدأ قطعة من الحديد بشكل أسرع من برادة الحديد لها 

 ب( يتفاعل مسحوق الطباشير بشكل أسرع مع حمض الهيدروكلوريك منه في حالة البلورات .

 ج( تفاعل المواد في حالة المحلول يكون أقل منه في حالة المسحوق .

المخفف بشكل أسرع من تفاعل الصوديوم مع االحمض نفسه بنفس    HCl د( يتفاعل المغنيسيوم مع الحمض 

 .التركيز 
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 : ( عند زيادة درجة الحرارة تزداد سرعة التفاعل بسبب21

 أ( زيادة طاقة التنشيط  ب( نقصان ثابت السرعة  ج( زيادة متوسط الطاقة الحركية   د( نقصان طاقة التنشيط 

 مع الزمن حسب التفاعل  :  CO( اعتمادا على الشكل المجاور الذي يمثل  تغير تركيز 22

 
 

 

 

 ( ثواني تساوي : 6فان السرعة اللحظية بوحدة مول/لتر.ث بعد مرور ) 

 0.08د(         0.01ج(          10ب(                 0.1أ( 

 

،   لتفاعل ما  بولتزمان لتوزيع الطاقة الحركية على الجزيئات  –الشكل المجاور يبين منحنى ماكسويل   **

 ( 24- 23) ادرسه جيدا ، ثم أجب عن الفقرات  2و د  1عند درجتي حرارة  د 

 

 ( مقدار طاقة التنشيط للتفاعل بوحدة كيلو جول  يساوي :23

 100د(                    60ج(                          80ب(                        40أ( 

عدد الجزيئات التي تمتلك طاقة التنشيط أو أعلى منها عند درجة الحرارة األعلى هي   المساحة التي تمثل( 24

 : 

 A-Bد(                   A+Bج(                          B ب (                       A(   أ

 صحيحة : االتية  في تفاعل ماص للطاقة ، أي العبارات(  25

 التفاعل العكسي أسرع من التفاعل األمامي    أ( 

 ب( التفاعل األمامي أسرع من التفاعل العكسي 

 ج( طاقة التنشيط للتفاعل األمامي تساوي طاقة التنشيط للتفاعل العكسي     

 د( طاقة التنشيط للتفاعل العكسي تساوي طاقة المعقد المنشط. 

0.3 

30 

 6 الزمن ) ث( 

0.3 

A 

B 

100 80 40 

30 
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26  )

 ( 29- 27ادرسه جيدا لالجابة عن الفقرات ) 

( الرقم  الذي يمثل التغير في المحتوى الحراري 27

 للتفاعل :

 4د(              3ج(           2ب(        1أ( 

 ( قيمة طاقة التنشيط للتفاعل العكسي) كيلو جول( 28

 20-د(  60ج(       120ب(      80أ( 

 ( قيمة طاقة وضع النواتج ) كيلو جول( تساوي 29

 40د(           120ج(        80ب(      60أ( 

 **

 

 ( 32- 30اعتمادا على البيانات السابقة ، أجب عن الفقرات ) 

 ) كيلو جول ( تساوي :  ΔH( قيمة 30

 30د( +                  30-ج(                     15-ب(                15( +أ

 ( قيمة طاقة المعقد المنشط ) كيلو جول ( تساوي : 31

   120د(                  110ج(                     125ب(               155( أ

 ) كيلو جول ( تساوي :  2Eaالعكسي ( قيمة طاقة التنشيط للتفاعل 32

    45د(                   105ج(                       75ب(               125أ( 

 ( العامل المساعد الذي يعمل على  33

د(                      Ptج(                      KIب(                  Niأ( 

1 

2 

3 

4 
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 ** 

 

 ( 35- 34اعتمادا على البيانات السابقة ، أجب عن الفقرات )

 تساوي :( كتلة العامل المساعد بعد نهاية التفاعل ) غ ( 34

 3ج( صفر                     د(                        1ب(                    2أ( 

 ( قيمة طاقة التنشيط للتفاعل األمامي بوجود العامل المساعد ) كيلو جول ( تساوي:35

 150د(                     90-ج(                       73ب(               253أ( 

 :  اد سرعة التفاعل الكيميائي عند اضافة العامل المساعد بسبب( تزد36

 ( زيادة طاقة التنشيط    ب( نقصان طاقة التنشيط    ج( زيادة طاقة وضع النواتج   د( زيادة طاقة وضع المتفاعالتأ

 وجود العامل المساعد ال يؤثر على :(  37

 سرعة التفاعل د(            ΔH( أ( طاقة التنشيط        ب( عدد التصادمات الفعالة     ج

 ( أثر اضافة العامل المساعد لتفاعل على زمن ظهور النواتج :38

 أ( يقل                   ب( يزداد              ج( يبقى ثابتا               د( يزداد ثم يقل 

( تصدأ برادة من الحديد بشكل اسرع من قطعة من الحديد لهما الكتلة نفسها وعند الظروف نفسها فان 39

 العامل الذي يؤثر في سرعة التفاعل هو :

 ب( طبيعة المادة المتفاعلة     ج( درجة الحرارة    د( مساحة السطح  أ( تركيز المواد المتفاعلة        

( 44-40ادرس البيانات االتية جيدا ، ثم أجب عن الفقرات ) **

 

 للطاقة: التفاعل االتي ماص (40

 أ( صح        ب( خطأ 
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 كيلو جول ( تساوي : ( قيمة الرمز ) ن( 41

 45د(                    60ج(                 130ب(                    190( أ

 ( مقدار االنخفاض في طاقة التنشيط العكسي نتجة استخدام العامل المساعد ) كيلو جول ( : 42

 20د(                    15ج(                  25ب(                     35أ( 

 (: ( مقدار طاقة المعقد المنشط بوجود العامل المساعد ) كيلو جول 43

 185د(                   240ج(               190ب(                  175أ( 

 ( قيمة الرمز ) ل( ) كيلو جول ( تساوي : 44

 135د(                    130ج(              145ب(                 165أ( 

 ( 48- 45** ادرس الشكل المجاور جيدا ، ثم أجب عن الفقرات ) 

 

 التفاعل طارد للطاقة :( 45

 أ( صح         ب( خطأ 

 ي للتفاعل : ( مقدار التغير في المحتوى الحرار46

 20-د(         10-ج(      10ب( +        20( +أ

( مقدار طاقة التنشيط للتفاعل االمامي دون عامل  47

 مساعد:

 40د(           30ج(          50ب(          60أ( 

 

 

 طاقة التنشيط للتفاعل العكسي بوجود عامل مساعد:( مقدار 48

 70د(                       30ج(                 55ب(             40أ( 

 (  2003) محذوف جيل  ( تعمل األنزيمات في أجسام الكائنات الحية على :49

 النواتج أ( خفض طاقة وضع النواتج                    ب( زيادة طاقة وضع 

 ج خفض طاقة التنشيط للتفاعالت               د( زيادة طاقة التنشيط للتفاعالت 
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**

 ( مقدار طاقة وضع المتفاعالت ) كيلو جول (: 50

 125د(               130ج(                    110ب(                  120ا( 

51 )

52  )

الجزيئات التي تمتلك طاقة التنشيط عند ( اعتمادا على الشكل المجاور ، فان الرمز الذي يمثل عدد 53

 الحرارة األقل: 

 بد(       أج(      1أ( ك      ب( د

 

 

 

 

 

 

 

 يعمل على زيادة  :  2O2Hفي تحلل فوق اكسيد الهيدروجين   KIاستخدام  ( 45

 أ( طاقة التنشيط لتتفاعل      ب( زمن ظهور النواتج      ج( عدد التصادمات الفعالة      د( طاقة وضع المتفاعالت  
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  **

 

(  56-55ادرس الشكل جيدا ثم اجب عن االسئلة ) 

 

 ( ميل المماس الناتج عند زمن محدد يمثل : 55

 د( تركيز النواتج         أ( ثابت السرعة         ب( رتبة التفاعل           ج( السرعة اللحظية     

 لحظة خلط المواد المتفاعلة تساوي ) مول / لتر(:  CO( قيمة تركيز  56

    0.10د(                             0.04ج(                     0.08ب(                   0.02أ( 

اجب عن  اعتمادا على الشكل المجاور الذي يمثل منحنى سير التفاعل ،**

 60- 57االسئلة 

 االنخفاض في طاقة التنشيط للتفاعل العكسي نتيجة استخداممقدار ( 57 

  :العامل المساعد يساوي

 ع+د( س     ع       ج( س+ص+ع    -أ( س+ص      ب( س

 تساوي : ΔH( مقدار التغير في المحتوى الحراري 58

 ص- د( س           ص-لل      ج( -( ص           ب( صأ

 :( مقدار طاقة المعقد المنشط بوجود العامل المساعد 59

 أ( ل+ص+ع         ب(ل+ص+س      ج( ل+ص           د( س+ص

 مساعد :مقدار طاقة التنشيط للتفاعل االمامي بدون عامل  (  60

 د( ع    أ( ص+س             ب( ص+ع           ج( س         

 

 

 

 ل
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61  )

 

62  )

 

 في تحضير حمض الكبريتيك يقلل من : 5O2V ( استخدام اكسيد الفناديوم 36

 أ( سرعة التفاعل       ب( طاقة وضع النواتج      ج( عدد التصادمات الفعالة        د( زمن ظهور النواتج

فان سرعة التفاعل تكون اكبر  ما يمكن   HClمع حمض   Na( عند تفاعل كتل متساوية من الصوديوم  64

 يساوي) مول / لتر (  :   HClعندما يكون تركيز 

   0.1د(                      0.2ج(                 0.5ب(                   0.05أ(  

مرات ( وتركيز   3)  Aعند مضاعفة تركيز                       4A+2B( في التفاعل االفتراضي      نواتج65

B (3  ( تضاعفت السرعة )مرة ف 27مرات )ذا علمت ان قانون السرعة لهذا التفاعل عند درجة حرارة  ا

 تساوي :  Yفان قيمة     K 2[A]  Y][Bمعينة س=

     3د(                                 2ب( صفر                       ج(              1أ( 

 يؤدي الى    في التفاعل  4ZnSO(ازدياد تركيز 66

 

 اقل ما يمكن عند الزمن : لتفاعل ما ( تكون سرعة التفاعل 67

 ث 20د(             ث            10ث                 ج(    5ث               ب(  0أ( 

 يكون تركيز المواد المتفاعلة لتفاعل ما اكبر ما يمكن عند الزمن :( 68

 ث 20ث                      د(  10ث                 ج(   5ث               ب(  0( 
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(  لتر/ مول .ث فان الرتبة  0.4لتفاعل ما  عند درجة حرارة معينة تساوي )  k( قيمة ثابت السرعة 69

 الكلية للتفاعل : 

 3د(                               2ج(                     1أ( صفر                ب( 

 kالسرعة فان وحدة قياس ثابت  3( اذا كانت الرتبة الكلية لتفاعل ما عند درجة حرارة معينة تساوي 70

 .ث 2لتر/2.ث          د( مول3مول/3.ث             ب( مول / لتر .ث          ج( لتر 2مول/2أ( لتر

ذا علمت ان قانون السرعة لهذا التفاعل عند درجة  اف            A+2B نواتج( في التفاعل االفتراضي 71

 : kفان وحدة قياس    K  1[A]حرارة معينة س=

 

عند درجة   kاذا علمت ان قيمة ثابت السرعة   4Aنواتج                       االفتراضي في التفاعل ( 72

 0.2=  [A]لتر / مول .ث فان سرعة التفاعل ) مول /لتر.ث ( عندما يكون  4-10× 3حرارة معينة يساوي  

 مول / لتر تساوي : 

 6-10×12د(                       5-10× 12ج(                 6- 10×6ب(            5-10×6 (أ

 

ذا علمت ان قانون السرعة لهذا التفاعل عند درجة  اف A           2نواتج في التفاعل االفتراضي   ( 37

  Kفان قيمة   8-10× 16مول /لتر ، وسرعة التفاعل =  0.02= [A]وكان      K [A]2حرارة معينة س=

 تساوي :

 .ث           2مول/ 2لتر   6-10×8لتر/مول.ث                      ب(    6-10×8أ( 

 لتر/مول.ث          6-10×2لتر/مول.ث                      د(   4-10×4ج( 

التفاعل  ذا علمت ان قانون السرعة لهذا ا ف                     2A+2Bفي التفاعل االفتراضي      نواتج( 74

  مرات B   (3 ) ( وتركيز مرتين )  Aمضاعفة تركيز فاذا تم   K [A]2  [B]1عند درجة حرارة معينة س=

 فكم  مرة تتضاعف سرعة التفاعل؟ 

   8د(                          12ج(                      6ب(                   4أ( 

75  )

 

 مول/لترتساوي : 0.1=  [B]مول / لتر ،  0.01=  [A]فان سرعة التفاعل عند يكون     

    8-10×2د(               7-10×2ج(               5-10×2ب(            9-10×2   (أ
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 اجابات وحدة سرعة التفاعل 
 

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 ج ج أ ب  د  د  ج ب  أ د  ب 
22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 
 ب  د  أ ج ج د  ب  ب  ب  ج ج
33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 
 د  ج أ د  د  أ د  ج أ ج د 

44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 
 د  ب  ب  ج أ د  ب  ج ج أ د 

55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 
 ب  ب  أ ج ج ب  ب  أ ج ج ج
66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 

 د  ب  أ أ أ ج ب  د  ب  أ أ

 75 74 73 72 71 70 69 68 67 

 د  أ ج أ أ د  ج ج ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



0788763835اعداد االستاذ احمد نوفل                         2004جيل الكيمياء  مكثف  

0788763835أ.أحمـــــــــــــد نوفـــــــــــــل   مدارس االمم االبداعية   

 لوحدة الرابعة : الكيمياء العضوية ا

 :   مركز 4SO2Hبوجود   CH2CH=2 الى االيثين  OH2CH3CHنوع التفاعل الذي يحول االيثانول    (1

 د( اضافة           ج( أكسدة                                    أ( حذف            ب( هدرجة 

 : هو الضوءبوجود  3CH3CHااليثان   من Cl2CH3CHكلورو ايثان  ( نوع التفاعل المستخدم لتحضير 2

 د( اضافة             ج( حذف                                  ستبدالب( ا     اكسدة       أ( 

 : تيعد مثاال على تفاعال     KOHمع   Cl2CH3CH( تفاعل المركب العضوي 3

 د( االختزال               ج( االكسدة                     أ( الحذف          ب( االستبدال      

 يعد تفاعل االسترة مثاال على تفاعالت :( 4

 د( الحذف                     ستبدال ج( اال               االضافة أ( االكسدة        ب( 

 هو :   HClمتبوعا ب   ( ناتج تفاعل الميثانال مع مركب غرينيارد5

 ثانوي        ب( حمض كربوكسيلي      ج( كحول اولي           د( كحول ثالثي( كحول أ

 ( العامل المؤكسد المستخدم في تحضير الحمض الكربوكسيلي من االلديهايد هو: 6

 د(              PCCج(             Niب(               2Hأ( 

 االلديهايد من الكحول االولي هو: العامل المؤكسد المستخدم في تحضير ( 7

 د(              PCCجAg(NH             )]3(2[+ب(               2Hأ( 

 فان المركب الناتج هو :  Niبوجود      CH≡CHالى االيثاين     2H مول من   2عند اضافة ( 8

 حمض االيثانويك  د(                االيثانال ج(                 االيثانب(                االيثين (أ

 ينتج :   Niبوجود   2H( عند تفاعل الكيتون مع 9

 أ( كحول ثالثي        ب( كحول اولي           ج( كحول ثانوي        د( حمض كربوكسيلي 

 هو :   HX( المركب العضوي الناتج عن تفاعل الكيتونات مع مركب غرينيارد متبوعا ب 10

 د( استر          أوليب( كحول ثانوي         ج( كحول         ثالثيأ( كحول 

 : 3HCOOCHيمكن ان تستخدم في تحضير ميثيل ميثانوات اي االزواج االتية ( 11

  OH 3CHO /CH3CHب(                                           O3HCOOH/CH-أ( 

       OK3HCOOH/CHد(                         OH3HCOOH/CHج( 

 

 

K2Cr2O7
 

K2Cr2O7
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 الديهايد   :يرافق عملية  اكسدة الكحول االولي  الى (  12

 ( نقصان في محتوى  الهيدروجين  فقط                                ب( زيادة في محتوى االكسجين فقطأ

 ج( نقصان محتوى الهيدروجين وزيادة محتوى االكسجين            د( زيادة محتوى الهيدروجين       

 :  Ni/2Hبوجود  (  المركب  العضوي الناتج عن اختزال االيثانال13

 أ( االيثان              ب( االيثانول                  ج( حمض االيثانويك          د( االيثين 

 ينتج :   KOHهاليد االلكيل الثالثي مع تسخين  ( عند تفاعل 14

 د( الديهايد          ج( الكين             أ( كحول ثالثي      ب( كحول ثانوي    

 اي المواد االتية يستخدم للتميز مخبريا بينهما ؟  CH2CH=2و    CH3CH  3لديك المركبات االتية  (15

 Ag(NH]3(2[+د(           KOHج(             4CCl/2Brب (           Naأ( 

 

في التفاعل االتي    A( الصيغة البنائية للمركب العضوي 16

 

 د(     CHO2CH3CHج(      COOH2CH3CH ب(     OH2CH2CH3CHأ( 

 

 **    

   

A 

91-17اعتمادا على المخطط السابق أجب عن األسئلة    
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 ( هو :IIIنوع التفاعل )( 17

 ( حذف           ب( أكسدة              ج( اختزال                    د( اضافة أ

 ( هو : I( نوع التفاعل )18

 استبدال  أ ( حذف           ب( أكسدة           ج( اختزال                      د( 

 ( هي : IIبروبانول لتعطي النواتج في التفاعل ) -2التي تتفاعل مع  لصيغة الجزيئية للمادة الكيميائية( ا19

 Niد(  ج(             NaOHب(                SO2H 4( أ

 ( اي المركبات العضوية االتية ال تتفاعل بالحذف ؟ 20

 3CHOHCH3CHد( ج(     Cl  2CH3CHب(      OH2CH 2CH3CH( أ

 

 ( جميع المركبات االتية تتفاعل باالستبدال ما عدا :21

 3CH3CHد( ج(     Cl  2CH3CHب(      OH2CH 2CH3CHأ( 

 

 العضوية االتية ال تتفاعل باالضافة ؟  ( اي المركبات 22

 3CH3CHد(                   CH2CH= 2ج(          CH≡CHب(        O  2CHأ( 

 نوع التفاعل االتي : (  23

 

 د( هدرجة               ج( اكسدة                 استرة        تصبن           ب(  (أ

( في التفاعل االتي  24

 

 من الحمض الكربوكسيلي   HCOO- من الكحول ب   O3CH- يتم استبدال  أ(

 من الحمض الكربوكسيلي  HCO- من الكحول ب  O3CH- ب( يتم استبدال  

 من الحمض الكربوكسيلي   COO- من الكحول ب   OH- ج( يتم استبدال 

 من الحمض الكربوكسيلي  OH- من الكحول ب  O3CH- د( يتم استبدال 

 

PCC 
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 بوجود الضوء ، فان الضوء يعمل على كسر الرابطة :  2Clمع    3CH2CH3CH(  عند تفاعل البروبان52

 H-Cد(                        Cl-Clج(               C-Cب(             H-Hأ( 

 التفاعالت االتية يتفق وقاعدة ماركوفينيكوف ؟( اي  26

 غير متماثل   الى الكين  HXب( اضافة     الى الكين متماثل في وسط حمضي.      O2Hأ( اضافة 

 غير  متماثل   يناالى الك Niبوجود   2Hاضافة د(    غير  متماثل   الى الكين Niبوجود   2Hج( اضافة 

 يميل للتاكسد هو : (  المركب العضوي  الذي ال 27

 HCOOHد(       OH2CH3CHج(        CHOHCH3CH   3ب(               CHO 3CHأ( 

 مثاال على تفاعالت : النتاج االيثر   مع هاليد االلكيل االولي RONaيعد تفاعل ( 28

 د( االضافة      أ( الحذف            ب( االستبدال          ج( التأكسد            

 له:  HX(  أي االلكينات االتية تطبق عليه قاعدة ماركوفينكوف عند اضافة 29

 

 ؟ يتم التمييز بينهما باستخدام محلول تولنز  المركبات العضوية االتية ازواج (  اي 30

         االلكانات وااللكاينات ب(                            االلكانات وااللكيناتأ( 

   الكحوالت وااليثراتد(                       ات والكيتوناتج( االلديهايد 

 الهيدروجين عند تفاعله مع الصوديوم ؟ ( أي المركبات العضوية االتية يؤدي لتصاعد غاز 31

 د( البروبان       بروبانول           ج( البروبانال            -2أ( البروبانون       ب( 

 اي المركبات االتية قادر على ازالة لون البوم االحمر ؟ ( 32

     يوتاند( الب      ج( االيثاين                                يثانول أ(  االيثان           ب( اال

 مع فلز الصوديوم ينتج غاز :  OH2CH3CHعند تفاعل المركب العضوي ( 33

 O2Hد(                                      COج(                   H   2ب(                  2CO( أ

 االلكينات ؟ أي المواد االتية يستخدم في هدرجة ( 34

 PCCمركز          د(   4SO2H  ج(                 Ni       ب(              4CClأ( 

( اي المركبات العضوية االتية يكون مرآة فضية على جدار انبوب االختبار عندما يتفاعل مع محلول  35

 تولنز في وسط قاعدي ؟

  د(     OH2CH3CHج(      CHO3CH     ب(        HCOOHأ( 
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 عن طريق اضافة :    OH2CH3CHالى االيثانول   CH2CH=2(  يتم تحويل االيثين    63

   PCCد(                 O/ H2H+ج(                  Ni /2Hب(            KOHأ( 

 ( اي التفاعالت االتية تحدث في وسط قاعدي ؟37

 االلكينات      ج( التصبن        د( حذف الماء من الكحوالت( االسترة         ب( اضافة الماء الى أ

 ( الكحول الذي شارك في تكوين االستر االتي  38

 3CHOHCH3CHد(       OH  2CH2CH3CHج(         OH3CHب(        OH2CH3CH( أ

 الصيغة العامة لملح الحمض الكربوكسيلي هي :   (39

 RCOONaد(  RCORج(                   RCONaب(        RONaأ( 

 فان المركب العضوي الناتج :  Ni/2Hباستخدام   O4H2Cزال المركب العضوي ت( عند اخ40

 3HCOOCHد(     COOH3CHج(     OH2CH3CHب(      HOC3CHأ( 

 :  ينتج  HClمتبوعا ب  MgCl3CHمع ( عتد تفاعل  41

 ب(              OH2CH 2CH2CH3CHأ(

 د(           ج(

 

 ينتج :    HClمتبوعا ب  MgCl2CH3CHمع   O 2CHعند تفاعل (  42

  د(     OH2CH2CH3CHج(     CHOHCH3CH     3ب(        HCOOH( أ
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 : Aفإن صيغة المركب    3CHCH3CH                              CHO3CH    في التفاعل اآلتي   :          (43

 

 MgCl2CH3CH -د         MgCl 3CH -ج                    Cl  3CH -ب            OH3CH   -أ     

 

  العضوي االتي  اي االزواج االتية يستخدم لتحضير المركب العضوي(  44

 ONa 3CH/ Cl2CH 2CH3CHب(                    Cl 3CH/ ONa2CH2CH3CHأ( 

  ONa 3CH/ 3CHCH3CHد( Cl 3CH/ 3CHCH3CHج( 

 

 

 (  في التفاعل االتي : 45

 

 ؟ Aما الصيغة البنائية للمركب العضوي  

 

 د(        CH3CCH3ج(    Cl 2CH2CH2CH3CHب(     OH 2CH 2CH2CH3CH (أ

 

 

 

 

  ( الناتج العضوي للتفاعل االتي :                                  ...............      46

 3COOCH3CHد( ج(       ب(           COOH 2CH3CHأ(

A 
OH 

HCl 

ONa Cl 

OH 

CH3 



0788763835اعداد االستاذ احمد نوفل                         2004جيل الكيمياء  مكثف  

0788763835أ.أحمـــــــــــــد نوفـــــــــــــل   مدارس االمم االبداعية   

 

  (الناتج العضوي للتفاعل االتي                  ......................   47

 3COOCH3CHد( ج(       ب(           COOH 2CH3CHأ(

  

في وسط   O2H ( الصيغة البنائية  للمركب العضوي الذ ي يزيل لون البروم البني المحمر وعند تفاعله مع 48

 بروبانول  -2ليعطي المركب العضوي  حمضي 

 3COCH3CHد(      CHO 2CH3CHج(       2CH-3CH-3CHب(        CH=CH-3CH  2أ( 

 (50-49** ادرس المخطط االتي ، ثم اجب عن االسئلة ) 

 

 ( في المخطط السابق ؟ 1( ما داللة الرقم )49

 O/ H2H+حرارة          د(  / مركز   4SO2H  ج(              Niب(              PCCأ( 

 ؟ B(ما الصيغة البنائية للمركب العضوي  50

 3CHCH3CHد(ج(  ب(           Cl  2CH2CH3CHأ( 

 

 

 

 

Cl 
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 الناتج العضوي للتفاعل االتي  ( 51

……….                                                          +HCl2  CH=CH-3CH 

 

 

  3CHCH3CHد(    3CH2CH3CHج(   3CH2CHCl3H  Cب(      Cl 2CH2CH3CH (أ

 

 في التفاعل االتي ؟   A( ما الصيغة البنائية للمركب 52

 

 

3CHCH3CH           Ni              2 HA+   

 3CH-CH≡Cد( ج(         ب(        2CH=CH3CH (أ

 

 فان المركب العضوي الناتج :   المركز 4SO2Hباستخدام  OH 2CH3CHعند تسخين االيثانول   ( 35

 د( االيثين               أ( االيثان         ب( االيثانال          ج( حمض االيثانويك  

  :  فان المركب العضوي الناتجبوجود الضوء  2Cl مع 4CH( عند تفاعل الميثان 45

 أ( الميثانول         ب( الميثانال        ج( كلورو ميثان           د( حمض الميثانويك 

 فان المركب العضوي الناتج :  HCOOHمع المركب   OH2CH3CH( عند تفاعل المركب 55

 CHO2CH3CHد(      3COCH3CHج(      3COOCH3CHب(        3CH2HCOOCHأ( 

 :  KOHمع   I2CH3CHالناتج العضوي لتفاعل ( 65

 aNO2CH3CHد(       2CH2=CHج(        3CH2CH3CH ب(     OH  2CH3CH( أ

 

 ؟ Aما الصيغة البنائية للمركب    ( في التفاعل االتي 75

NaCl+ 3OCH2CH3CH                             A+Cl2CH3CH 

 ONaCO3CHد(                     NaO3CHج(                 O3CH-ب(        OO3CH-   (أ

 

Cl 

OH 
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 إلى :  بروبانول من البروبانال  -1تحتاج عملية تحضير   ( 58

 المركز/ تسخين       SO2H 4استخدام ب(  أ( استخدام  

 / تسخين   KOHد( استخدام               Ni  بوجود 2Hج( اضافة 

   عن طريق  CHOHCH3CH 3 من  يتم تحضير المركب  (  59

 

 المركز/ تسخين       SO2H 4ب( استخدام  ( استخدام  أ

 / تسخين  KOHد( استخدام               Ni  بوجود 2Hج( اضافة 

فان التفاعل   3CH2CH3CHمن البروبان  Cl2CH2CH3CHكلوربروبان  -1عند تحضير   ( 60

 المناسب للتحضير هو : 

 ذرة هيدروجين في البروبان في وسط حمضي. محل    Clأ( تحل ذرة كلور 

 محل ذرة هيدروجين في البروبان بوجود الضوء.  Clب( تحل ذرة كلور

 الى البروبان في وسط قاعدي.  Clذرة كلور ج( اضافة 

 الى البروبان في وسط حمضي.   Clذرة كلور اضافة د( 

 فان التفاعل المناسب للتحضير هو :   CH2CH=2من االيثين   OH2CH3CH( عند تحضير االيثانول  16

 الى االلكين في وسط قاعدي  O2H( إضافة أ

 PCCب( اكسدة االلكين باستخدام 

 الى االلكين في وسط حمضي  O2Hج( اضافة 

 من االلكين في وسط حمضي   2Hد( حذف جزيء 

 مع مركب غرينيارد من المركبات االتية :   ال يتفاعل  الذيالمركب  (26

  HCOOHد(          HCHOج(    ب( أ( 

 المركب العضوي الرئيس الناتج عن تفاعالت االضافة الى االلديهايدات والكيتونات هو : ( 63

 

 د( الكين              ج( كحول                   أ( حمض كربوكسيلي        ب( استر   

 

 

 Bنتج المركب العضوي   PCCلدى اكسدته باستخدام  O8H3Cصيغته الجزيئية   Aمركب عضوي  ( 46

 ؟ Bفي وسط قاعدي، ما الصيغة البنائية للمركب يتفاعل مع محلول تولنز الذي 

       ب(                                  أ( 

 OH2CH2CH3CHد(                                      ج(  

K2Cr2O7/H+ 

K2Cr2O7/H+ 
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المركب  نتج H/7O2Cr2K+ لدى اكسدته باستخدام  O8H3Cصيغته الجزيئية   A( مركب عضوي  56

،  Cالعضوي   النتاج المركب في وسط حمضي  OH3CHالذي يتفاعل مع الميثانول  2O6H3Cالعضوي 

 ؟ Cما الصيغة البنائية للمركب العضوي 

  3CH2COOCH3CHد(  3COOCH2CH3CH ج(      3HCOOC3CH ب(    أ( 

وعند     Cو Bنتج المركبين   NaOHلدى  تسخينه مع  2O6H3Cصيغته الجزيئية   A( مركب عضوي  66

 ؟ A، ما الصيغة البنائية للمركب   Dنتج المركب العضوي   المركز  4SO2Hبوجود   Cتسخين المركب  

 ب(                          (أ

 د(                 ج(  

نتج المركب   Niاليه بوجود  2H( ذرات كربون ، وعند اضافة 3يتكون من ) Aالمركب العضوي ( 76

، وعند تفاعل  Cنتج المركب العضوي   المركز   4SO2Hبوجود  Bوعند تسخين المركب ، Bالعضوي 

 بروبانول   -2نتج المركب    في وسط حمضي  O2Hمع   Cالمركب 

 ؟ Aما الصيغة البنائية للمركب العضوي 

 ب(                          (أ

 COOH   2CH3CHد(               ج(      

 69-68المعلومات االتية ثم اجب عن االسئلة ادرس  **

 الذي  Bنتج المركب العضوي  OHKمع  A، عند تفاعل Cl7H3Cصيغته الجزيئية   Aمركب عضوي  

بدايكرومات   C، وعند أكسدة Cنتج المركب العضوي  O/H2H+مع  Bيزيل لون محلول البروم ،وعند تفاعل 

  Dنتج المركب البوتاسيوم بوسط حمضي 

 ؟ A( ما نوع المركب  68

 ج( هاليد الكيل اولي         د( هاليد الكيل ثانوي         استر ب(           هاليد الكيل ثالثي أ( 

 ؟ D( ما الصيغة البنائية للمركب 69

 ب(                 أ( 
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 د(                ج(  

 ( نواتج  التفاعل االتي : 70

 

     OH3CH  +COONa3CHب(             OH3CH+ONa2CH3CH (أ

   +OH 2CH3CHد(                         OH3CH+3OCH3CHج(   
-

OO3CH 

 ؟ بخطوة واحدة OH2CH2CH3CHبروبانول -1يمكن ان يستخدم في تحضير  ( اي المركبات االتية 71

 ب( حمض البروبانويك       البروبانون    ( أ

 

 3CH2OCH3CHد( ايثل ميثل ايثر             Cl2CH2CH3CHكلوروبروبان  -1ج( 

 

 : باحدى الطرق االتية   بروبانول    -2( يمكن تحضير  72

 بدايكرومات البوتاسيوم المحمضة . ( أكسدة البروبانون أ

 في وسط قاعدي .  2CH=CH3CHب( اضافة الماء الى البروبين 

 الى البروبانون   Ni/2Hج( اضافة 

 د( اختزال البروبانال  

 

 

   باحدى الطرق االتية OH2CH2CH3CHبروبانول   -1( يمكن تحضير 37

 

 PCCبواسطة اختزال البروبانال   أ(  

 HClثم اضافة  CHO3CHالى االيثانال  Cl3CHب(  اضافة 

 

 HClثم اضافة  CHO3CHالى االيثانال  MgCl3CHج( اضافة 

 Niوبوجود  2Hبواسطة اختزال البروبانال  (  د 
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 باحدى الطرق االنية :   2CH=CH3CH( يمكن تحضير البروبين 47

    Cl2CH2CH3CHكلورو بروبان  - 1من  HClأ( حذف جزي 

 3CHClCH3CH كلوروبروبان  -2من   HCl( حذف جزيء ب 

 في وسط حمضي  OH2CH2CH3CHبروبانول  -1ج( اضافة  جزي ماء الى  

 Niبوجود CHO2CH3CHالى البروبانال  2Hاضافة د( 

  

 الصيغة العامة لمركبات غرينيارد هي :  (  75

 RORد(        ROMgXج(            X-2CH-Rب(           RMgXأ( 

 

 لحدوث التفاعل اآلتي           يلزم (   76

               +Ag                        -COO2CH3CH                          

       

 في وسط حمضي  Ag(NH]3(2[+ باستخدام  اكسدة (أ

 في وسط قاعدي  Ag(NH]3(2[+ باستخدام اكسدة   (ب 

 الى   Ag(NH]3(2[+ ج(   اضافة 

  Ag(NH]3(2[+ بالمركب د( اختزال 

 

 في التفاعل اآلتي:  A( الصيغة البنائية للمركب 77

 
 

-    د(             ج(           ب(            RONaأ(
RO   

 منه  بروبانول -1-ميثيل - 2المركبات العضوية االتية يمكن تحضير  ( اي 78

 

 

 3CH2CHClCH3CHكلورو بيوتان   -2ب(             CH=CH2CH3CH  2بيوتين  -1أ( 

 

 

 

A 
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  3CCH3CHميثيل بروبان -2- كلورو -2د(       Cl2CHCH3CHميثيل بروبان -2- كلورو -1ج( 

     

 

 

( ناتج التفاعل االتي      79  

………..              gClM3CH           + 

 

 CHO3CHد(             MgClCO3CHج(       2CH3CHب(          OH2CH3CHأ(

 في المخطط االتي :  B( ما الصيغة البنائية للمركب العضوي  80

 

        3CH2CH2CH3CHب(                               3CH2OCHC3CHأ( 

        OH2CH2CH2CH3CHد(                                   3CH2CH2OCH3CHج(  

 Cl2CH 3CH +  HCl         X      2+Cl  3CH 3CHفي التفاعل االتي      X( ماذا يمثل الرمز 18

 د( ايثر                    PCCب( ضوء               ج(            4CClأ( 

  الناتج العضوي للتفاعل االتي :   (82

 

 

 CHO2CH2CH3CHد(  3CH2COCH3CHج(    3CH-CH=CH-3CHب(          3CH-2CH-=CH2CH (أ

 

 

CH3 CH3 

Cl 

OMgCl 
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 85-83** ادرس المخطط االتي ثم أجب عن االسئلة 

 

 ؟ Cالى المركب  A( ما نوع التفاعل الذي يحول المركب  83

 د( اختزال             ج( اضافة                  حذف       ب(          استبدال  أ( 

 ؟ Dالصيغة البنائية للمركب ما   ( 84

 COOH2CH2CH3CHد(  3CH2CH2CH3CH ج(      3COOCH2CH3CH ب(     3CH2OCH2CH3CH أ( 

 ؟ COONa3CH( اي الرموز االتية يمكن ان يمثل المركب 58

 Hد(                             Bج(                       Fب(                 Eأ( 

   (87-86( ذرات كربون ، اجب عن االسئلة ) 3يتكون من ) (A)اذا علمت ان المركب ** 

 

 

   NaOH 

 Na  تسخين 

 

 

 HCl 

H2/Ni 

A 

C 

B D 

E 

CH3OCH3+NaCl 
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 ؟  B( ما الصيغة البنائية للمركب  86

 HCOONaد(            COONa3CHج(        OH   3CHب(      OH2CH3CHأ( 

 ؟  D( ما الصيغة البنائية للمركب  87

 HCOONaد(          ONa3CHج(               COONa3CHب(         ONa2CH3CHأ( 

 (  89- 88اجب عن االسئلة ) ** ادرس المخطط االتي ثم  

 

 

   NaOH 

 4SO2H تسخين    مركز  

  تسخين   

 هي :  O6H3C 2( الصيغة البنائية للمركب 88

    3COCH3CHد(         COOH2CH3CHج(          3CH2HCOOCHب(       3COOCH3CH  أ( 

 هي :  B  الصيغة البنائية للمركب ( 89

 OH2CH3CHد(      OH   3CHج(                 COONa3CHب(         ONa2CH3CHأ( 

 ( 93-90**ادرس المخخط االتي ثم اجب عن االسئلة ) 

 

 ؟ Dما الصيغة البنائية للمركب  (  90

 OMgCl3CHد(           MgCl  2CH3CHج(         Cl  2CH3CHب(        Cl3CHأ( 

 

 

 

C3H6O2 

B D 

C 

Y 
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 ؟ C( ما الصيغة البنائية للمركب  91

 2CH2CH3CHد(         2CH3CH ج(       OH  2CH2CH3CH( ب     MgCl  2CH3CHأ( 

 في المخطط السابق ؟  Y( ماذا تمثل المادة 92

 H/7O2Cr2K+د(               Ni/2Hالمركز        ج(     SO2H 4ب(            PCC    ( أ

 هو :  Bالى  Aنوع التفاعل الذي يحول المركب  ( 93

 أ( استبدال               ب( اضافة               ج( حذف                    د(  اختزال  

 ( 69- 94ادرس المخطط االتي ثم اجب عن االسئلة )  **

 

 : Aالى المركب  Br2CH2CH3CHحول المركب ينوع التفاعل الذي ( 94

 ستبدال ج( اكسدة                   د( ا           اضافة حذف          ب(  (أ

 

 في المخطط السابق هي :  X( الصيغة الكيميائية للمادة 95

 H/7O2Cr2K+د(               Ni/2Hالمركز        ج(     SO2H 4ب(                PCC( أ

 ؟ D( ما الصيغة البنائية للمركب  96

 د(       ج( ب(     أ( 

 ؟ B( ما الصيغة البنائية للمركب 97

 3CHOHCH3CHد(      OH 2CH2CH3CHج(          3CHClCH3CHب(          Cl   2CH2CH3CHأ(

OMgCl 
OMgCl 

X 

D 

PCC 
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 : Aالى المركب   C( نوع التفاعل الذي يحول المركب 98

 أ( استرة          ب( تصبن                    ج( اضافة                       د( حذف  

 

و    Cl3CHمن المركبين كلورو ميثان   3CH2OCH3CH( عند تحضير المركب ايثل ميثل ايثر  99

 فان التفاعل المناسب للتحضير :  OH 2CH3CHااليثانول  

 Cl3CHالى كلورو ميثان   O2CH3CH-( اضافة أ

    Cl3CHميثان  ومن االيثانول محل ذرة الكلور في كلور  O3CH-ب( استبدال 

    Cl3CHالى  كلورو ميثان  O3CH-ج( اضافة  

 Cl3CHمن االيثانول محل ذرة الكلور في كلور ميثان   O2CH3CH-د( استبدال 

 

 :   كسيليحمض كربو يرافق عملية  اكسدة الكحول االولي  الى (   100

 أ( نقصان في محتوى  الهيدروجين  فقط                                ب( زيادة في محتوى االكسجين فقط

 د( زيادة محتوى الهيدروجين             ج( نقصان محتوى الهيدروجين وزيادة محتوى االكسجين         

 

 :    Ni/2Hبروبانول بوجود -2اختزال البروبانون الى يرافق عملية   ( 110   

 أ( نقصان في محتوى  الهيدروجين  فقط                                ب( زيادة في محتوى االكسجين فقط   

 ج( نقصان محتوى الهيدروجين وزيادة محتوى االكسجين            د( زيادة محتوى الهيدروجين       

 ( ذرات كربون هو : 3( المركب العضوي الذي ال يتواجد بصورة اقل من ) 102

 االلديهايدأ( الحمض الكربوكسيلي         ب( االستر                 ج( الكيتون                 د(  

 ( 105-103ثم اجب عن االسئلة ) ( A , B , C , D , E)** ادرس المعلومات االتية عن المركبات العضوية 

 B العضوي  نتج المركب  H/7O2Cr2K+وعند تفاعله  O8H3Cصيغته الجزيئية   Aالمركب العضوي  -

 Cنتج المركب العضوي   HClمع  Aعند تفاعل المركب العضوي   -

 Dمع فلز المغنيسيوم بوجود االيثر نتج المركب العضوي  Cعند تفاعل  -

الذي ال  Eنتج المركب  HCl واتبع المركب الناتج ب  Bمع المركب العضوي  Dعند تفاعل المركب العضوي  -

 يتاكسد 

 

 

 هي :  A( الصيغة البنائية للمركب 103

 د(         ج(     3CHO2CH3CH ب(       OH  2CH2CH3CHأ( 
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 هو :  Eنوع المركب ( 104

 الديهايد  د(   حمض كربوكسيلي                 ج(   كيتون    ب(    كحول ثالثي  ( أ

   

 Cالى المركب العضوي  A( نوع التفاعل الذي يحول المركب العضوي  105

 د( اضافة                ج( اكسدة               أ( حذف              ب( استبدال          

 

 ( الصيغة العامة للمركب العضوي الذي ال يميل للتأكسد هي :106      

 OH-CH-Rد(                       RCHOج(              RCORب(        OH  -2CH-Rأ(     

 

 ( 114- 107الجدول االتي الذي يبن عددا من المركبات العضوية ، ثم أجب عن االسئلة )**ادرس 

 

  
 

( : 1( الى المركب رقم ) 2( نوع التفاعل الذي يحول المركب رقم )710  

( حذف                ب( اضافة              ج( استبدال           د( اكسدة  أ  

(  8( والمركب رقم ) 3( المادة المستخدمة للتمييز بين المركب رقم ) 810  

 Ni/2HدAg(NH        )]3(2[+ ج(           4CCl/2Brب(       Naأ( فلز الصوديوم 

 ؟ Cl 2CH3CHلتكوين كلوروايثان  HCl( ما رقم المركب الذي يتفاعل باالضافة مع 091

 2د(                               6ج(                   7ب(                1أ( 

 هو المركب رقم :    PCC ( باستخدام7( ناتج اكسدة المركب رقم )110

   4د(                             9ج(                  8ب(             3أ( 

R 

HCOOH 
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 : ( عن طريق 1( من المركب رقم )9( يمكن تحضير المركب رقم )111

 PCCستخدام اب(                     Niبوجود  2Hأ( اضافة 

 محلول تولنز  د( اضافة                H/7O2Cr2K+ج( استخدام 

 يتفاعل باالكسدة هو : ( رقم المركب الذي ال 112

  9د(                         8ج(                  7ب(           1أ( 

 ( ينتج المركب العضوي رقم :1( مع المركب رقم ) 9(  عند تسخين المركب رقم )113

  3د(                   7ج(                       8ب(             4أ( 

 ؟  2CH=CH3CHبروبين الرقم المركب الذي يتفاعل بالحذف لينتج  ما  (411

 3د(                       1ج(                5ب(           7( أ

 (  126-115** ادرس الجدول االتي ثم أجب عن االسئلة من )

1)  

CH≡CH 

2 ) 

Cl2CH3CH 

3 ) 

 

4 ) 

HCOOH 

5 ) 

 
6 ) 

OH3CH 

7 ) 

 

8 ) 

 

9 )

 

10 ) 

Cl3CH 

11 ) 

3CH3CH 

12 ) 

 

13  ) 

 

14 ) 

 
 

( بوجود  7بوجود االيثر ، ثم مفاعلة الناتج مع المركب رقم )   Mg( مع 2(  عند مفاعلة المركب رقم )115

HCl  فان رقم المركب الناتج: 

     12د(                    14ج(                 5ب(                   13أ( 

 :  4CClالمذاب في   المركب العضوي الذي يزيل لون  البروم االحمر رقم  (611

 1د(                                        9ج(                           11ب(                    3أ( 

 المركب الذي يحدث له تفاعل التصبن : رقم  (117

 8د(                               3ج(                                       9ب(                  4أ( 
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 (  رقم المركب الذي ال يتفاعل بالحذف :118

  14د(                                       5ج(                          6ب(             12( أ

 ينتج المركب رقم :  O3CH-( مع المركب العضوي 2(  عند تفاعل المركب رقم )191

   14د(                             8ج(                                  9ب(                  3أ ( 

 محلول تولنز في وسط قاعدي :( رقم المركب الذي يتفاعل مع 120

  3د(                                 7ج(                             13ب(                    8أ( 

 ( :  13( الى المركب رقم ) 7( التفاعل الذي يحول المركب رقم ) 121

 ( اختزال              ب( اضافة                 ج( اكسدة                             د( استبدال  أ

 فان رقم المركب الناتج : PCCثم  اكسدة الناتج بوجود   KOH( مع 2(  عند مفاعلة المركب رقم )122

 9د(                                    8ج(                      7ب(                    13أ( 

 ان رقم المركب الناتج : ف H/7O2Cr2K+ثم  اكسدة الناتج باستخدام   KOH( مع 2( عند مفاعلة المركب رقم )312

 9د(                                    8ج(                      7ب(                    13أ( 

(  8بوجود االيثر ، ثم مفاعلة الناتج مع المركب رقم )  Mg( مع 10عند مفاعلة المركب رقم )( 124

 :فان رقم المركب الناتج   HClبوجود 

      9د(                   14ج(                          5ب(                   12( أ

 ( : 14( الى المركب )  5( نوع التفاعل الذي يحول المركب رقم )125

 ( اضافة             ب(  استبدال                  ج( حذف              د(   أ

 فان احد النواتج يمكن ان يكون المركب رقم :  NaOH( باستخدام 3( عند تفكك المركب رقم )126

  2د(                     13ج(        6ب(                11(أ

 : تفاعل يتم بين مادتين النتاج مادة واحدة، باستخدام جميع الذرات من المادتين ( 127

   د( تفاعل االكسدة        ج( تفاعل الحذف     أ( تفاعل التصبن         ب( تفاعل االضافة      

 في المركب    σ( عدد روابط سيجما 128

 13د(     12ج(    10ب(       11أ( 

النتاج ملح الحمض  NaOHعملية تفكك االستر بالتسخين مع محلول قاعدة قوية مثل  هي ( 129

 الكربوكسيلي والكحول.  

 د( الهدرجة            أ( االسترة            ب( التصبن          ج( الهلجنة       
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 ( اي المواد الكيميائية االتية يمكن أن تمثل عامل مختزل ؟130

 +ب(            PCCأ( 
7O2Cr2K               )2ج H   )3(2[+ د[Ag(NH   

 هي :  CH2CH=2الى  OH2CH3CH( ظروف التفاعل المناسبة   لتحول  131

 أ( تسخين / وسط قاعدي      ب( تسخين / وسط حمضي     ج( وجود االيثر       د( وجود الضوء 

من   ( اعتمادا على المخطط االتي الذي يوضح عملية تحضير البروبانون132

على   Qو   Z، ماذا تمثل المواد غير العضوية المشار اليها بالرموز  2CH=CH3CHالبروبين 

 الترتيب 

 

 OH / PCC-د(         KOH/+Hج(         KOH/H  +ب(        H +H / 7O2Cr2K,+    أ(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z 

Q 
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 اجابات وحدة الكيمياء العضوية 

 

 

 

 

 

 تم بحمد هللا  

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 أ ب ب ج  ج د  ج ب  ج أ ج
22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 
 أ ب  ج ب  د  أ د  ج ب  ج د 

33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 
 ب  د  ج ب  د  ب  أ ج ب  ج ب 

44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 

 ب  ب  ج ج ب  د  ب  د  ج ج ج

55 54 53 52 51 50 49 48 47 46  45  

 د  ب  ج أ ج أ د  ج د  ج أ

66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 

 أ ج ج ا ب  ج د  ج أ ج ج

77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 

 ج د  ب  ب  ج ج د  ب  أ ب  ج

88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 

 ج ب  ج ب  ب  أ أ د  ب  ج ب 

99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 

 د  أ د  د  ب  د  ب  أ ب  ب  د 

110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 

 ج د  ج ج أ ب  ب  ب  ج د  أ

121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 

 ج د  أ أ د  د  ج ب  ب  ج ج

132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 

 ب  ا ب  د  ب  ب  أ ب  ج ب  أ


