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 امذعنيلاخ امهاىح : امظؤال امشامص 

 عن باقى عناصر الجدول  (8)تختلف عناصر المجموعة  (1)

 ألن خواص عناصرها االفقٌة اكثر تشابها من عناصرها الرأسٌة

   غٌر ملون ودٌا مغناطٌسىZn+2اٌون  (2)

 ٌكون تام االمتالء وجمٌع الكتروناته 3dألن المستوى الفرعى 

 فى حالة اذدواج 

  تتمٌز العناصر االنتقالٌة بتعدد حاالت تؤكسدها (3)

 فتفقد االلكترونات  4S, 3dلتقارب طاقة المستوٌٌن الفرعٌٌن 

  كما انها 3d اوال ثم 4Sمنها بالتتابع حٌث تفقد الكترونات 

 تتمٌز بوجود تدرج فى طاقات تؤٌنها بخالف العناصر الممثلة 

 تعتبر فلزات العملة عناصر انتقالٌة  (4)

 ٌكون تام االمتالء فى الحالة الذرٌة 3dألن المستوى الفرعى 

   3+ , 2+ولكنه غٌر تام االمتالء فى حالة تؤكسد 

 

صعب الحصول على مركبات للسكاندٌوم عدد تاكسده ي (5)

  ألنه ٌتسبب فى كسر مستوى طاقة مكتمل  :4+بها 

 ارتفاع درجة انصهار و غلٌان العناصر االنتقالٌة (6)

 والتى تدخل 4S,3dبسبب تقارب طاقة المستوٌٌن الفرعٌٌن 

الكتروناتها فى ترابط ذرات الفلز فى الشبكة البلورٌة فتحتاج الى 

 طاقة عالٌة  لفصلها 

ٌقاوم الكروم فعل العوامل الجوٌة بالرغم من نشاطه  (7)

 بسبب تكون طبقة من االكسٌد على سطحة .الكٌمٌابى 

 غٌر مسامٌة واقٌة تمنع الفلز من التفاعل 

بعض الفلزات االنتقالٌة تتجاذب إلى المجال المغناطٌسى  (8)

 3d لوجود الكترونات مفردة فى اوربٌتال .الخارجى 

والتى ٌنشؤ عن دورانها حول محورها مجال مغناطٌسى 

 ٌتجاذب مع المجال الخارجى 

و النحاس  ( 24Cr )شذوذ التركٌب االلكترونً للكروم  (9)

 (29Cu. )   ألنه فى حالة الكرومCr24  4ٌكونS,3d 

 4S ٌكون Cu29نصف ممتلىء بٌنما فى حالة النحاس 

 ٌكون تام االمتالء واالمتالء التام 3dنصف ممتلىء  و

 ونصف االمتالء ٌعطى للذرة اكبر قدر من االستقرار 

 

 بٌنما III إلى اٌون الحدٌد IIٌسهل تؤكسد اٌون الحدٌد  (10)

  III إلى اٌون المنجنٌزIIٌصعب تؤكسد اٌون المنجنٌز 

 اقل استقرارا  وعندما 3d6 ٌكون Fe+2ألنه فى حالة 

 نصف ممتلىء 3d5 وٌكون Fe+3ٌفقد الكترون ٌصبح 

 اكثر استقرارا 

 

  

 نصف ممتلىء  اكثر استقرارا 3d5 ٌكون Mn+2بٌنما فى حالة  

  اقل استقرارا 3d4 وٌكون Mn+3عندما ٌفقد الكترون ٌصبح 

 

 

     

 

Ag47: Kr36 , 5S1,4d10 
3d10 

Cu29: Ar18 , 4S1, 3d10 

 

Cu29: Ar18 , 4S1, 3d10 
3d10 

Cr24: Ar18 , 4S1, 3d5 

 

     

 
     

 

     

     
 

          
 

    



 عناصر السلسلة االنتقالٌة االولى عوامل حفز مثالٌة   (11)

 والتى تكون روابط 3dلوجود الكترونات مفردة فى اوربٌتاالت 

مع المتفاعالت مما ٌزٌد من تركٌز المتفاعالت على سطح 

الحافز وٌزٌد من مساحة السطح وٌقلل من طاقة التنشٌط مما 

 ٌزٌد من فرص التصادم بٌن المتفاعالت 

(12) Fe3O4ألنه ٌتفاعل مع االحماض : أكسٌد مركب  

  III وIIالمركزة الساخنة وٌعطى امالح الحدٌد 

Fe3O4  + 4H2SO4       FeSO4 + Fe2(SO4)3 

+4H2O  

الن عناصرها تتحد :  سبٌكة السمنٌتٌت سبٌكة بٌنفلزٌة (13)

اتحادا كٌمٌابٌا وٌنتج السمنتٌت وهو مركب ال ٌخضع 

 لقوانٌن التكافإ 

ألنه تستبدل  : ٌكون النحاس مع الذهب سبٌكة استبدالٌة (14)

فٌها ذرات الفلز االصلى بذرات الفلز المضاف لتشابه كل 

منهما فى نصف القطر والشكل البلورى والخواص 

 الكٌمٌابٌة والفٌزٌابٌة 

ٌتحول أكسٌد الحدٌد األسود بالتسخٌن فً الهواء إلى  (15)

 (االسود )ألن اكسٌد الحدٌد المغناطٌسى : اللون األحمر

 IIIٌتؤكسد بؤكسجٌن الهواء الساخن الى اكسٌد الحدٌد 

 احمر اللون 

2Fe3O4  + ½O2           3Fe2O3  

 و IIIعند اتحاد الحدٌد مع الكلور ٌتكون كلورٌد الحدٌد  (16)

  ألن الكلور عامل مإكسد  .IIلٌس كلورٌد الحدٌد 

2Fe  + 3Cl2              2FeCl3            

  :ال ٌتفاعل الحدٌد مع حمض النٌترٌك المركز الساخن  (17)

بسبب ظاهرة الخمول نتٌجة تكون طبقة من االكسٌد غٌر 

 مسامٌة واقٌة تمنع الفلز من التفاعل مع الحمض 

 ةعض امذعنيلاخ امخاصح ةامعضىيح 

تعرف المادة العضوٌة على اساس بنٌتها التركٌبٌة ولٌس  (18)

ألن معظم المركبات العضوٌة التى : على اساس مصدرها 

حضرت فى المختبرات ال تتكون داخل خالٌا الكابنات 

 الحٌة 

بسبب قدرة ذرة الكربون على  : وفرة المركبات العضوٌة (19)

االرتباط مع نفسها او مع غٌرها بروابط احادٌة او ثنابٌة 

  او قد        ≡ C -            C =        C او ثالثٌة 

ترتبط على شكل سالسل مستقٌمة او متفرعة او حلقات 

 متجانسة او حلقات غٌر متجانسة 

C-C-C-C-                       C-C-C-C-  

 ؟ ألنها المركبات العضوٌة ال توصل التٌار الكهربى (20)

 مواد غٌر الكترولٌتٌة 

 (اٌزومٌرٌن )اثٌر ثنابى المٌثٌل واالٌثانول متشاكلٌن  (21)

 C2H6Oألنهما ٌتفقا فى صٌغة جزٌبٌة واحدة هى 

ولكنهما ٌختلفا فى الصٌغة البنابٌة والخواص 

  (مع التوضٌح  )الكٌمٌابٌة والفٌزٌابٌة   

تفضل الصٌغة البنابٌة للمركبات العضوٌة عن الصٌغة  (22)

 ألنها توضح نوع وعدد الذرات وطرٌقة الجزٌبٌة ؟

ارتباط الذرات مع بعضها بروابط تساهمٌة كما ان هناك 

بعض المركبات لها صٌغة جزٌبٌة واحدة ولكنها تختلف 

 فى الصٌغةالبنابٌة 

 الحتوابها على روابط احادٌة االلكانات خاملة كٌمٌابٌا  ؟ (23)

 من النوع سٌجما القوٌة صعبة الكسر 

 ألن عدم التقدٌر توقف استخدام الكلوروفورم كمخدر ؟ (24)

الدقٌق للجرعة الالزمة لكل مرٌض تسبب فى حدوث 

 وفٌات كثٌرة 

نسبة البروبان فى المناطق الباردة اكبر منها فى  (25)

ألن البروبان اكثر تطاٌرا من البٌوتان ألنه البٌوتان ؟ 

كلما زاد عدد ذرات الكربون فى المركب العضوى 

زادت كتلته الجزٌبٌة واصبح اعلى فى الغلٌان واقل 

 تطاٌرا 

  ؟م2020اتفق على تحرٌم استخدام الفرٌون عام  (26)

 ألنها تسبب تآكل طبقة االوزون 

 نظرا ت ؟.د.منعت الدول المتقدمة استخدام مادة د (27)
 للمشاكل البٌبٌة التى ظهرت نتٌجة استخدامه 

ٌمرر غاز اإلٌثاٌن قبل جمعه على محلول كبرٌتات نحاس  (28)
الزالة غاز الفوسفٌن وكبرٌتٌد . فى حمض كبرٌتٌك

الهٌدروجٌن الناتجٌن من الشوابب الموجودة فى كربٌد 
 الكالسٌوم 

نٌترة الكلورو بنزٌن تعطى مركبٌن بٌنما كلورة  (29)
 ألن ذرة الكلور فى .النٌتروبنزٌن تعطى مركب واحداًا 

البنزٌن توجه الى الوضعٌن ارثو بارا فٌنتج ارثو نٌترو 
 كلورو بنزٌن وبارا نٌترو كلوروبنزٌن 

 

 
+  2HONO2             +        +2H2O     

 
اما مجموعة النٌترو فى البنزٌن توجه الى الوضع مٌتا 

  فقط فٌنتج مٌتا كلورونٌتروبنزٌن
 
  

+  Cl2                      + HCl       
 

ًا  (30) تختلف نواتج تحلل كبرٌتات اإلٌثٌل الهٌدروجٌنٌة مابٌا
ًا   ألنه عند تحللها مابٌا ٌتم عند .عن نواتج تحللها حرارٌا

  درجة وٌنتج االٌثانول وحمض الكبرٌتٌك 110

C2H5OSO3H +H2O    C2H5OH +H2SO4 
 ٌنتج االٌثٌن 180 اما عند تحللها حرارٌا ٌتم عند 

 وحمض الكبرٌتٌك 
C2H5OSO3H            C2H4 +H2SO4                  

عند إضافة الماء لإلٌثٌن البد من إضافة حمض الكبرٌتٌك  (31)
 لتوفٌر اٌون الهٌدروجٌن الموجب ألن الماء .أوالًا 

 الكترولٌت ضعٌف الٌستطٌع كسر الرابطة المزدوجة 

∆ 

Cl Cl Cl 

NO2 
NO2 



 
  T.N .T تعتبر مركبات عدٌد النٌترو العضوٌة مثل  (32)

ألنها تحتوى على وقودها الذاتى : مواد شدٌدة االنفجار
وهو الكربون واالكسجٌن المادة المإكسدة وسبب 

 وتكوٌن رابطتٌن  O و  Nاالنفجار ضعف الرابطة بٌن 
   C=O  و  N≡Nقوٌتٌن بٌن  

قد ٌحترق االستٌلٌن بلهب مدخن وٌحترق البنزٌن بلهب  (33)
 ٌحترق االستلٌن بلهب مدخن لعد احتراق :مدخن  

الكربون تماما  وٌحترق البنزٌن بلهب مدخن الحتواءه 
 على نسبة عالٌة من الكربون 

 :تستخدم مركبات هالٌدات االرٌل كمبٌدات حشرٌة  (34)
  الذى ٌذوب فى  CHCCl3الحتوابها   على الجزء 

  النسٌج الذهنى للحشرة فٌقتلها 
 : ال ٌستخدم الماء فى ازالة القاذورات والبقع  (35)

ألن الماء مذٌب قطبى والبقع مركبات عضوٌة ال تذوب 
 فى الماء 

 : ذوبان المنظف فى الماء على درجة كبٌرة من االهمٌة  (36)

ألنه ٌقلل من التوتر السطحى للماء مما ٌزٌد من قدرة 

الماء على تندٌة وبلل النسٌج فٌتجه الذٌل الكاره للماء 

نحو القاذورات والرأس الشره والمحب للماء نحو الماء 

فٌلتف المنظف حول البقع وعند اى احتكاك مٌكانٌكى 

 تزول االقذار 

تتم تفاعالت اإلضافة فى األلكاٌنات على خطوتٌن بٌنما  (37)
 .  تتم فى األلكٌنات على خطوة واحدة

الحتواء االلكاٌنات على رابطتٌن باى تنكسر االولى الى 
الكٌن والثانٌة الى الكان بٌنما االلكٌنات تحتوى على 

 رابطة باى تنكسر الى الكان 

 لتحمٌها من .تغطى الفلزات باأللكانات الثقٌلة  (38)
 التآكل النها خاملة كٌمٌابٌا 

ًا  (39)  الحتوابها على رابطة باى .األلكٌنات نشطة كٌمٌابٌا
 ضعٌفة سهلة الكسر 

عند رج اإلٌثٌن مع البروم المذاب فى رابع كلورٌد  (40)
ألنه تنكسر الرابطة . الكربون ٌزول لون البروم األحمر

ثنابى  ( 2 و 1)باى وٌنتج مركب مشبع عدٌم اللون من 

 برومواٌثان 
CH2=CH2  + Br2        CH2Br-CH2Br  

استخدام اإلٌثٌلٌن جلٌكول فى مبردات السٌارات فى  (41)
 النه ٌكون روابط هٌدروجٌنٌة مع .المناطق البادرة

جزٌبات الماء فٌمنع من تجمع جزٌبات الماء مع بعضها 
 على هٌبة بلورات من الثلج 

 .ٌستخدم لهب األكسى أسٌتٌلٌن فى لحام وقطع المعادن (42)
 درجة مبوٌة تكفى 3000الن درجة حرارته تصل الى

 للحام وقطع المعادن 
 ثنابى برومو إٌثان عند تفاعل برومٌد 2 ، 1ال ٌتكون (43)

ألن االضافة تتم  : CH2=CHBrالهٌدروجٌن مع 

وفقا لقاعدة ماركٌنكوف حٌث تضاف ذرة الهٌدروجٌن 
الى ذرة الكربون الحاملة لعدد اكبر من ذرات الهٌدروجٌن 

 وذرة البروم الى ذرة الكربون الحاملة لعدد اقل 
CH2=CHBr  + HBr        CH3-CHBr2  

 .البروبان الحلقى أنشط من البروبان المستقٌم السلسلة (44)
 فٌكون التداخل ضعٌف بٌن 60ألن قٌم الزواٌا 

 االوربٌتاالت فٌسهل انفصالها 
 ألن قٌم الزواٌا تقترب  .السٌكلو هكسان ثابت ومستقر (45)

  109.5من 

النها مواد بادبة : وجود فوق االكاسٌد عند بلمرة االٌثٌن  (46)
 للتفاعل  

  : ٌعتبر تفاعل باٌر تفاعل اضافة واكسدة  (47)

 ألنه تنكسر الرابطة باى وٌنتج مركب مشبع تفاعل اضافة
 عدٌم اللون من االٌثٌلٌن جلٌكول وٌزول لون البرمنجنات 

ألن االٌثٌن ٌتؤكسد بفعل البرمنجنات الى كحول واكسدة 
 ثنابى الهٌدروكسٌل وهو االٌثٌلٌن جلٌكول 

CH2-OH 

CH2=CH2 + H2O + [O]         CH2-OH 
  فى مواسٌر الصرف الصحى P.V.Cٌستخدم  (48)

 ألنه قوى وٌتحمل 
  اتجهت الدول الى تحضٌر البنزٌن من المشتقات البترولٌة  (49)

لكثرة الطلب على البنزٌن باعتباره مادة اولٌة فى تحضٌر 
 كثٌر من الصناعات 

 اهً امذحىيلاخ اميذىقعح ةاذٌ هللا : امظؤال امساةع 

احتاةى امطلاب لاشو ٍاخد ةامَا كىيع ىُ ةدايح 

 : امذحىيلاخ ةيعَى اٍه عَدىا يتدأ 

يٍ اسيتاخ انصىديىو او خالخ انصىديىو او ايثاَىاخ انصىديىو - 1

  ثى َتذكز تفاعالخ انًيثاٌ عهً حسة انًطهىب تتحضيز انًيثاٌَقىو 

َقىو تتحضيز  (يٍ االيثاَىل او انكحىل االيثيهً  )عُذيا تثذأ - 2

  ثى َذخم فً تفاعالته االيثيٍ

تتحضيز وعُذيا يثذأ يٍ كزتيذ انكانسيىو او انغاس انطثيعً َقىو - 3

  ثى َذخم فً تفاعالخ االيثايٍ االيثايٍ

 ايا اٌ َقىو تاالكسذج نهحصىل عهً حًض يٍ االيثاَالنى تذأ - 4

 االسيتيك او َقىو تاالختشال نهحصىل عهً االيثاَىل 

  وهً طزق تحضيز انثُشيٍَاخذ تانُا يٍ تذاياخ - 5

 تُشواخ – انفيُىل – االيثايٍ –انهكساٌ انعادي - قطزاٌ انفحى   )

 ثى َتذكز تفاعالخ انثُشيٍ  (انصىديىو 

من مركب غٌر عضوى كٌف تحصل على مركب  .1

من سٌانات الفضة كٌف تحصل على الٌورٌا  )عضوى 

.............................................................

............................................................. 

اٌثانوات  ) (خالت الصودٌوم  )من اسٌتات الصودٌوم 

كٌف تحصل على صبغة للحبر االسود  (الصودٌوم 

.............................................................

............................................................. 

 )من خالت الصودٌوم كٌف تحصل على مخدر  .2

  (ثالثى كلورومٌثان )الكلوروفورم 

.............................................................

.............................................................

.............................................................

............................................................. 

من كحول احادى الهٌدروكسٌل كٌف تحصل على  .3

من االٌثانول كٌف تحصل  )كحول ثنابى الهٌدروكسٌل 

 (على االٌثٌلٌن جلٌكول 

.............................................................

.............................................................

............................................................. 



من االٌثانول كٌف تحصل على برومواٌثان ؟  .4

.............................................................

............................................................. 

من كربٌد الكالسٌوم كٌف تحصل على رباعى  .5

برومواٌثان ؟ 

.............................................................

.............................................................

............................................................. 

من الغاز الطبٌعى كٌف تحصل على االٌثانال  .6

 (االسٌتالدهٌد )

.............................................................

.............................................................

............................................................. 

ثنابى  (1و1)من كربٌد الكالسٌوم كٌف تحصل على  .7

برومواٌثان ؟ 

.............................................................

.............................................................

............................................................. 

؟ مبٌد حشرىبنزوات الصودٌوم كٌف تحصل على من  .8

.............................................................

.............................................................

........................................................... 

 T .N .T )مادة متفجرة  كٌف تحصل على من الفٌنول .9

 ............................................................ 
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........................................................... 

  كلورو طولوٌن من بنزوات الصودٌوم .10
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.............................................................

........................................................... 

   ثنابى برومو اٌثان من كربٌد الكالسٌوم2‚1 .11
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............................................................ 

  هكسان حلقى من هكسان عادى .12

.............................................................

............................................................. 

 هٌدروكربون اروماتى من هٌدروكربون الٌفاتى مشبع  .13

.............................................................

........................................................... 

هٌدروكربون اروماتى من هٌدروكربون الٌفاتى غٌر  .14

  مشبع

....................................................... 

  الكان حلقى من هٌدروكربون اروماتى .15

.................................................... 

دحىيلاخ امحديد لا يخنى الاىذحاٌ : امظؤال امخاىع  

 : ةع خد ةامك عَدىا يتدأ ىُ  (ىَها ةاذٌ هللا  

  ( IIكربونات الحدٌد  )السٌدرٌت  -1

  IIاوكساالت الحدٌد  -2

  (اكسٌد الحدٌد المتهدرت  )اللٌمونٌت  -3

  IIIهٌدروكسٌد الحدٌد -4

  IIكبرٌتات الحدٌد  -5

                                          أىشنح عنى ذمك    

كٌف تحصل على  ( IIكربونات الحدٌد)من السٌدرٌت  -1

 الحدٌد ؟ 

FeCO3(s)             FeO(s) + CO2(g)  

2FeO  + ½O2(g)              Fe2O3(s)    

 :  كيف تحصم عهً II   يٍ اوكساالخ انحذيذ 

                                   II  COOكبرٌتات الحدٌد -2

|          Fe          FeO(s) + CO(g) + CO2(g 

COO                                                        

   FeO(s) + H2SO4           FeSO4 +H2O       

 

                                   III  COOاكسٌد الحدٌد -3

|          Fe          FeO(s) + CO(g) + CO2(g 

COO                                                        

2FeO  + ½O2(g)              Fe2O3(s)    

 

  IIIمن اللٌمونٌت كٌف تحصل على كبرٌتات الحدٌد -4

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

Fe2O3 +3H2SO4            Fe2(SO4)3 +3H2O 

 :  كيف تحصم عهً IIIيٍ هيذروكسيذ انحذيذ

 الحدٌد   -5

2Fe(OH)3             Fe2O3 + 3H2O 

Fe2O3 + 3CO           2Fe + 3CO2  

 

 اكسٌد الحدٌد المغناطٌسى   -6

2Fe(OH)3             Fe2O3 + 3H2O 

3Fe2O3  + CO          2Fe3O4 + CO2 

 

فنقوم بالتسخٌن  
ثم نكمل 

 المطلوب 



  III كٌف تحصل على كبرٌتات الحدٌدIIمن كبرٌتات الحدٌد -7

2FeSO4              Fe2O3 +SO2 +SO3 

Fe2O3 +3H2SO4            Fe2(SO4)3 +3H2O 

 من الحدٌد كٌف تحصل على اكاسٌد الحدٌد الثالثة  -8

3Fe + 2O2              Fe3O4                   

Fe3O4  + H2         3FeO + H2O                      

  2FeO  + ½O2(g)              Fe2O3(s    )                  

 

  III كٌف تحصل على  اكسٌد الحدٌد IIIمن كلورٌد الحدٌد  -9

FeCl3  + 3NH4OH       Fe(OH)3 + 3NH4Cl 

2Fe(OH)3             Fe2O3 + 3H2O 

 يٍ اكسيذ انحذيذ انًغُاطيسً كيف تحصم عهً 

   IIكبرٌتات الحدٌد  -10

Fe3O4  + H2         3FeO + H2O               

FeO(s) + H2SO4           FeSO4 +H2O 

 

   IIIكبرٌتات الحدٌد -11

2Fe3O4 + ½O2             3Fe2O3  

Fe2O3 +3H2SO4            Fe2(SO4)3 +3H2O 

 

   III و IIخلٌط من كبرٌتات الحدٌد  -12

Fe3O4 + 4H2SO4           FeSO4 + Fe2(SO4)3 

+ 4H2O  

   IIمن الغاز الطبٌعى كٌف تحصل على كبرٌتٌد الحدٌد  -13

2CH4 + CO2 + H2O         3CO +5H2     

 2Fe2O3 + 3CO +3H2                 4Fe + 3CO2 

     +3H2O  

  اكتب معادلة تفاعل الحدٌد مع حمض الكبرٌتٌك المركز  -14

3Fe+ 8H2SO4             FeSO4 + Fe2(SO4)3  

+4SO2 + 8H2O 

 ةعض اميلاحظاخ امهاىح  
( 1)+والهٌدروجٌن  (2-)عدد تؤكسد االكسجٌن  -1

وذلك عند توضٌح ما اذا  SO4 - ( 2 )والكبرٌتات 

 كانت المادة بارا ام دٌا او ملونة  او غٌر ملونة 

 :   ٌكون كالتالى  V2O3المركب : مثال 

V2O3 =  0         2V-6 = 0       V =+ 3  

V23 : Ar18 , 4S
2
,3d

3
     V

+3
: Ar18 , ,3d

2
   

     

 انًادج تارا يغُاطيسيح ويهىَح 

 واكسٌد الحدٌد المغناطٌسى ال IIIاكسٌد الحدٌد  -2

ٌتفاعالن اال مع االحماض المركزة فقط بٌنما اكسٌد 

  ٌتفاعل مع االحماض المخففة لذلك IIالحدٌد 

 او III واكسيذ انحذيذ IIعُذ انتًييش تيٍ اكسيذ انحذيذ 

 انًغُاطيسً َضيف حًض يخفف 

فى حالة وجود خلٌط من حدٌد ونحاس وٌراد الحصول  -3

 : على 

نضٌف حمض نبٌترٌك مركز ٌتفاعل  : الحدٌد فقط** 

مع النحاس وال ٌتفاعل مع الحدٌد بسبب ظاهرة 

 الخمول فٌترسب الحدٌد 

 نضٌف حمض مخفف ٌتفاعل مع النحاس فقط** 

 الحدٌد وٌترسب النحاس 

 اهً امسطىىاخ 

امكشف عُ امكسةىٌ وامهيدزوطيُ فى اميسكث 

 امعضىي 
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................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................
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 طهاش دحضيس غاش امييشاٌ فى اميعيه
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................................................................................
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...............................................................................

 طهاش دحضيس غاش الايشيُ فى اميعيه

................................................................................
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................................................................................
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  طهاش دحضيس غاش الايشايُ فى اميعيه
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.............................................................................. 

 

 انًغُاطيسً 

  IIاكسيذ انحذيذ

 IIIاكسيذ انحذيذ 



 

 

 

 

 عنه ميا يأدى: ض 

 التحلٌل الوصفى ٌتم اوال ثم التحلٌل الكمى ؟   (1)
ألنه ٌتم التعرف على مكونات المادة اوال ثم ٌتم اتخاذ الخطوات 

 الالزمة للتعرف على نسبة كل مكون 
 ٌتكون راسب اسود عند اضافة نترات الفضة الى كبرٌتٌد الصودٌوم   (2)

 بسبب تكون كبرٌتٌد الفضة ذوالراسب االسود 
AgNO3(aq) + Na2S(aq)          NaNO3(aq)  + Ag2S(s)  

 ال ٌصلح حمض الهٌدروكلورٌك المخفف للتمٌٌز بٌن ملح  كربونات  (3)
 ألنه ٌحدث فوران فى كل منهما وٌتصاعد .و بٌكربونات الصودٌوم 

  (مع كتابة المعادلتٌن  )غاز ثانى اكسٌد الكربون 
ٌزول اللون البنفسجى لمحلول برمنجانات البوتاسٌوم المحمضة   (4)

 بحمض الكبرٌتٌك عند إضافة محلول نٌترٌت البوتاسٌوم  
ألن نٌترٌت البوتاسٌوم ٌتؤكسد بفعل برمنجنات البوتاسٌوم الى 

نٌترات بوتاسٌوم وتختزل البرمنجنات الى كبرٌتات المنجنٌز عدٌمة 
 اللون 

ٌتعكر ماء الجٌر الرابق عند امرار ثانى اكسٌد الكربون على ماء  (5)
 الجٌر لمدة قصٌرة وٌزول التعكٌر عند امراره لمدة طوٌلة 

لمدة قصٌرة بسبب تكون كربونات الكالسٌوم الغٌر ذاببة فى الماء 
  وٌزول لمدة طوٌلة لتكون بٌكربونات الكالسٌوم التى تذوب فى الماء 

 
Ca(OH)2 + CO2            CaCO3 + H2O   + CO2  

 
     Ca(HCO3)                    

تسود ورقة مبللة باسٌتات الرصاص عند امرار غاز كبرٌتٌد  (6)
 .الهٌدروجٌن 

  بسبب تكون كبرٌتٌد الرصاص ذو الراسب االسود 
(CH3COO)2Pb  + H2S       2 CH3COOH  + PbS  

 
  ٌزول لون الٌود البنى عند اضافته الى ثٌوكبرٌتات الصودٌوم  (7)

 لتكون رباعى ثٌونات الصودٌوم عدٌم اللون 

 2Na2S2O3 + I2          Na2S4O6 + 2NaI  

ٌستخدم حمض الهٌدروكلورٌك فى الكشف عن امالح  (8)
  النٌترٌت وال ٌستخدم فى الكشف عن امالح النٌترات 

ألن حمض الهٌدروكلورٌك اكثر ثباتا من حمض النٌتروز واقل ثباتا 
 من حمض النٌترٌك 

ٌتكون راسب ابٌض عند اضافة نترات الفضة الى كلورٌد  (9)
  بسبب تكون كلورٌد الفضة ذو الراسب االبٌض الصودٌوم ؟

AgNO3(aq) + NaCl(aq)       NaNO3(aq)  + AgCl(s)  
 

تتكون سحب بٌضاء عند امرار غاز كلورٌد الهٌدروجٌن  (10)
 ؟ لتكون كلورٌد االمونٌوم ذو السحب البٌضاء  على النشادر

NH3  + HCl              NH4CL         
ٌتكون راسب ابٌض مصفر عند اضافة نترات الفضة الى  (11)

؟ لتكون برومٌد الفضة ذوالراسب   برومٌد الصودٌوم 
 ابٌض مصفر 

AgNO3(aq) + NaBr(aq)      NaNO3(aq)  + AgBr(s)  
 

ٌتكون راسب اصفر عند اضافة نترات الفضة الى ٌودٌد  (12)
 ؟ لتكون ٌودٌد الصودٌوم ذو الراسب االصفر الصودٌوم 

AgNO3(aq) + NaI(aq)      NaNO3(aq)  + AgI(s)  
 

 بسبب ؟الكشف عن الكاتٌونات اكثر تعقٌدا من االنٌونات  (13)
كثرة الشقوق القاعدٌة وامكانٌة وجود اكثر من حالة تؤكسد 

 للشق الواحد 
ٌتكون راسب ابٌض عند اضافة هٌدروكسٌد االمونٌوم الى  (14)

 كلورٌد االلومنٌوم ٌذوب فى الزٌادة من الصودا الكاوٌة  

لتكون هٌدروكسٌد االلومنٌوم ذو الراسب االبٌض والذى 
ٌذوب فى الصودا الكاوٌة لتكون مٌتا الومنٌات الصودٌوم 

  (مع كتابة المعادلتٌن  ) التى تذوب فى الماء 
 

ٌستخدم حمض الهٌدروكلورٌك فى المجموعة التحلٌلٌة  (15)
  لجعل الوسط حمضى الثانٌة ؟

ٌمكن التمٌٌز بٌن فوسفات البارٌوم وكبرٌتات البارٌوم  (16)
 ألن فوسفات البارٌوم باستخدام حمض الهٌدروكلورٌك ؟

تذوب فى حمض الهٌدروكلورٌك بٌنما كبرٌتات البارٌوم ال 
 تذوب فى حمض الهٌدروكلورٌك 

ٌستخدم كربونات االمونٌوم كاشف للمجموعة التحلٌلٌة  (17)

  ألن كربوناتها شحٌحة الذوبان فى الماء الخامسة ؟

ال ٌستخدم محلول قاعدي فً التمٌٌز بٌن دلٌل عباد  (18)

 ألن المحلول فى كل  ؟الشمس ودلٌل األزرق بروموثٌمول

 منهما ٌتلون باللون االزرق فى الوسط القاعدى 

ال ٌستخدم المحلول الحمضً للتمٌٌز بٌن عباد الشمس و  (19)

 ألن المحلول فى كل منهما ٌتلون باللون  ؟المٌثٌل البرتقالً

 االحمر فى الوسط الحمضى 

ال ٌستخدم الفٌنولفٌثالٌن فى الكشف عن االحماض فى  (20)

ألنه ٌكون عدٌم اللون فى الوسط الوسط المتعادل ؟ 

 الحمضى والمتعادل 

 جم من غاز الهٌدروجٌن هو نفس 2الحجم الذي ٌشغله  (21)

 بسبب  ؟ جم من غاز النٌتروجٌن28الحجم الذي ٌشغله 

تساوى عدد الموالت والمول من اى غاز فى الظروف 

    لتر 22.4= القٌاسٌة 

ٌستخدم ورقة ترشٌح عدٌمة الرماد عند تقدٌر كتلة  (22)

ألنه ٌحترق احتراقا كامال دون ان ٌترك اى  ؟ الراسب  

 رماد وبالتالى ال تإثر على كتلة الراسب 

 امتاب امشامص 

 ألنه ؟تفاعل كلورٌد الصودٌوم مع نترات الفضة تفاعل تام  (23)

ٌسٌر فى اتجاه واحد فقط نحو النواتج لخروج احد النواتج 

 من حٌز التفاعل وهو ترسٌب كلورٌد الفضة 

AgNO3(aq) + NaCl(aq)       NaNO3(aq)  + AgCl(s 

ألن   ؟تفاعل حمض الخلٌك مع االٌثانول تفاعل انعكاسً  (24)

التفاعل ٌسٌر فى كال االتجاهٌن الطردى والعكسى لوجود 

المواد المتفاعلة والناتجة باستمرار فى حٌز التفاعل حٌث 

 انه لم ٌتصاعد غاز او ٌتكون راسب 

برادة الخارصٌن مع حمض الهٌدروكلورٌك اسرع من  (25)

ألن مساحة سطح برادة   قطعة من الخارصٌن؟تفاعله مع 

الخارصٌن اكبر من مساحة قطعة الخارصٌن وكلما زادت 

 مساحة السطح زادت سرعة التفاعل 

 ألنه بزٌادة ؟تزداد سرعة التفاعل بزٌادة تركٌز المتفاعالت (26)

التركٌز ٌزداد عدد الجزٌبات المتفاعلة فتزداد فرص 

 التصادم بٌن الجزٌبات المتفاعلة فتزداد سرعة التفاعل 

 الاطئنح امهاىح عنى  امتاب امشاٍى وامشامص 

 وىشذقاخ امهيدزوكسةىٍاخ   



 ألنه ٌزداد معدل التفاعل الكٌمٌابى برفع درجة الحرارة ؟ (27)

برفع درجة الحرارة تزداد سرعة حركة الجزٌبات فتزداد 

 فرص التصادم بٌن الجزٌبات فتزداد سرعة التفاعل 

 ألنه فى طهى الطعام ؟ (البرٌستو  )تستخدم اوانى الضغط  (28)

 بزٌادة الضغط تزداد درجة الحرارة فٌطهى الطعام سرٌعا 

  ال ٌكتب تركٌز الماء أو المواد الصلبة أو الرواسب فً  (29)

 ألنها تعتبر من التركٌزات ؟معادلة حساب ثابت االتزان 

 الثابتة والتى ال تتغٌر بدرجة ملموسة 

 :صعوبة ذوبان كلورٌد الفضة فى الماء (30)

AgCl ( s ) = Ag ( aq ) + Cl –
( aq)      Kc =  1.7 × 10-7  

ألن ثابت االتزان له اقل من الواحد الصحٌح لذلك فان              

  االتجاه العكسى هو السابد وهو اتجاه تكوٌن كلورٌد الفضة 

ٌزداد اللون البنً المحمر لثانً أكسٌد النٌتروجٌن عند  (31)

 ٌزداد بالتسخٌن ؟وضعة فً ماء ساخن وٌختفى بالتبرٌد

لتكون ثانى اكسٌد النٌتروجٌن بنى محمر وٌختفى  بالتبرٌد 

لتكون رابع اكسٌد النٌتروجٌن عدٌم اللون ألن ازاحة 

حرارة من تفاعل طارد للحرارة ٌنتج عنه سٌر التفاعل فى 

  2NO2=== N2O4 + heatاالتجاه الطردى  

 برفع الضغط هٌزداد معدل تكوٌن النشادر من عنصري (32)

ألنه بزٌادة الضغط ٌجعل التفاعل ٌسٌر فى   ؟ والتبرٌد

 االتجاه الذى ٌقل فٌه الحجم وهو اتجاه تكوٌن النشادر 

وبالتبرٌد ألن التفاعل طارد للحرارة فالتبرٌد ٌجعل التفاعل 

 ٌسٌر فى االتجاه الطردى وهو اتجاه تكوٌن النشادر 

N2 + 3H2 =====2NH3  ∆H=-92Kj 

 ألنها ؟.تستخدم محوالت حفزٌة فى شكمانات السٌارات  (33)

 تحول نواتج احتراق الوقود الى نواتج اكثر آمانا 

تفاعل النٌتروجٌن مع الهٌدروجٌن لتكوٌن النشادر طارد  (34)

حتى تمتلك الجزٌبات  .للحرارة ومع ذلك ال ٌتم إال بالتسخٌن

 المتفاعلة طاقة التنشٌط الالزمة لبدء التفاعل 

المركبات العضوٌة بطٌبة فى تفاعالتها الكٌمٌابٌة بٌنما  (35)

 المركبات ؟.المركبات األٌونٌة سرٌعة فى تفاعالتها

العضوٌة بطٌبة ألنها تتم بٌن الجزٌبات واالٌونٌة سرٌعة 

ألنها تتم بٌن االٌونات نتٌجة التجاذب الكهربى بٌن االٌون 

 الموجب واالٌون السالب 

محلول كلورٌد الهٌدروجٌن فى البنزٌن غٌر موصل للتٌار  (36)

 كلورٌد ؟الكهربى بٌنما محلوله فى الماء موصل للكهرباء

الهٌدروجٌن فى البنزٌن غٌر موصل لعدم وجود اٌونات 

 بٌنما محلوله فى الماء موصل لوجود وفرة من االٌونات 

تزداد توصٌل محلول حمض الخلٌك للكهرباء عند التخفٌف  (37)

بالماء بعكس محلول حمض الهٌدروكلورٌك ال تتغٌر 

ألن حمض الخلٌك غٌر تام التؤٌن اى ان هناك ؟ التخفٌف ب

بعض الجزٌبات لم تتؤٌن بٌنما حمض الهٌدروكلورٌك تام 

 التؤٌن فى الماء 

ال ٌطبق قانون فعل الكتلة على محالٌل االلكترولٌتات القوٌة  (38)

 ألنها تامة التؤٌن فى الماء ؟

ال ٌوجد أٌون الهٌدروجٌن منفردا فى محالٌل االحماض  (39)

 ألنه ٌنجذب الى زوج االلكترونات الحر على ذرة ؟.المابٌة 

االكسجٌن فى جزىء الماء برابطة تناسقٌة مكونا اٌون 

 الهٌدرونٌوم 

؟ ألن درجة التؤٌن تزداد درجة التؤٌن  بزٌادة التخفٌف  (40)

تتناسب طردٌا مع التخفٌف وعكسٌا مع التركٌز بحٌث تظل 

قٌمة ثابت التؤٌن ثابته اى كلما زاد التتخفٌف زادت درجة 

 التؤٌن 

 ألنه مشتق من ؟محلول اسٌتات الصودٌوم قلوى التاثٌر  (41)

 حمض ضعٌف وقاعدة قوٌة 

H2O(L) ======H+
(aq) + OH-

(aq) 

CH3COONa(S) ====CH3COO-
(aq) + Na+

(aq) 

CH3COONa(s) + H2O(L) ==CH3COOH(aq)  

+Na+
(aq) +OH-

(aq)  

وال ٌتكون هٌدروكسٌد الصودٌوم ألنه الكترولٌت قوى تام التؤٌن  

وٌتكون حمض االسٌتٌك ألنه الكترولٌت ضعٌف غٌر تام التؤٌن 

وطبقا لقاعدة لوشاتلٌه ٌتم اضافة المزٌد من الماء ٌنتج عنه سحب 

مستمر ألٌونات الهٌدروجٌن وتتراكم اٌونات الهٌدروكسٌد فٌكون 

PH فٌكون المحلول قاعدى 7 اكبر من     

 ألن تركٌز اٌونات  ؟الماء متعادل التؤثٌر على عباد الشمس (42)

تركٌز اٌونات الهٌدروكسٌل = الهٌدروجٌن الموجبة 

   PH = 7  وتكون 7-10= السالبة 

 7= للماء النقى  ( PH )قٌمة الرقم أو االس الهٌدروجٌن  (43)

تركٌز اٌونات = ؟ ألن تركٌز اٌونات الهٌدروجٌن الموجبة 

وبذلك ٌكون اللوغارٌتم 7-10= الهٌدروكسٌل السالبة 

  PH = 7السالب ألٌون الهٌدروجٌن 

 ألنه ؟.ٌستدل على قوة االحماض من قٌمة ثابت تؤٌنها  (44)

 كلما زاد ثابت التؤٌن زادت قوة الحمض 

 محلول كربونات الصودٌوم قلوى التؤثٌر على عباد الشمس (45)

 .محلول كلورٌد األمونٌوم فى الماء حمضى التؤثٌر   (46)

  محلول اسٌتات االمونٌوم متعادلة التؤثٌر على عباد الشمس (47)

 محلول كلورٌد الصودٌوم متعادل التؤثٌر على عباد الشمس  (48)

 موضع امتحان  ) راجع ذلك جٌدا من المذكرة او كتاب المدرسة 

  دعنيلاخ ىشذقاخ امهيدزوكسةىٍاخ



 ألنه تعتبر الكحوالت والفٌنوالت مشتقات من الماء ؟ (49)

تستبدل ذرة هٌدروجٌن من الماء بمجموعة الكٌل فٌنتج 

 الكحول او مجموعة ارٌل فٌنتج فٌنول 

ROH                 HOH              ArOH    

تعتبرالكحوالت مشتقات من االلكان المقابل والفٌنول مشتق  (50)

من البنزٌن ؟ ألنه تستبدل ذرة هٌدروجٌن من االلكان 

 R-H       ROHبمجموعة هٌدروكسٌل فٌنتج كحول 

وعندما تستبدل ذرة هٌدروجٌن من المركب االروماتى 

  Ar-H        Ar-OHبمجموعة هٌدروكسٌل ٌنتج فٌنول 

 ٌعتبر االٌثٌن هو االلكٌن الوحٌد الذى ٌعطى كحول اولى  (51)

بٌنما باقى االلكٌنات تعطى كحوالت ثانوٌة وثالثٌة بالهٌدرة 

  ألن االضافة تتم وفقا لقاعدة ماركٌنٌكوف الحفزٌة؟

 ألنه ٌنتج من الهٌدرة ٌعتبر االٌثانول من البتروكٌماوٌات ؟ (52)

 الحفزٌة لالٌثٌن الناتج من تكسٌر المنتجات البترولٌة 

 بروبانول كحول ثانوى ؟-2بروبانول كحول اولى بٌنما -1 (53)

بروبانول متصلة بذرتٌن -1ألن مجموعة الكاربٌنول فى  

  CH3 – CH2- CH2OHهٌدروجٌن وذرة كربون 

بروبانول تتصل الكاربٌنول بذرتٌن كربون وذرة -2بٌنما 

            CH3هٌدروجٌن 

CH3 – CH –OH                   

 ارتفاع درجة غلٌان الكحوالت عن االلكانات المقابلة ؟ (54)

الحتوابها على مجموعة الهٌدروكسٌل القطبٌة التى ٌمكنها 

 ان تكون روابط هٌدروجٌنٌة بٌنها وبٌن بعضها البعض  

 الحتوابها على مجموعة ذوبان الكحوالت فى الماء ؟ (55)

الهٌدروكسٌل القطبٌة التى ٌمكنها ان تكون روابط 

 هٌدروجٌنٌة بٌنها وبٌن جزٌبات الماء   

ارتفاع درجة غلٌان السوربٌتول عن درجة غلٌان  (56)

 الحتواء السوربٌتول الجلٌسرول عن االٌثٌلٌن جلٌكول ؟

 3 مجموعات هٌدروكسٌل والجلٌسرول على 6على 

مجموعات واالٌثٌلٌن جلٌكول على مجموعتٌن وكلما زاد 

عدد مجموعات الهٌدروكسٌل زاد عدد الروابط 

 الهٌدروجٌنٌة فزادت درجة الغلٌان 

 ألن السالبٌة الكهربٌة تظهر حمضٌة ضعٌفة للكحوالت ؟ (57)

لالكسجٌن اكبر من السالبٌة الكهربٌة للهٌدروجٌن فى 

مجموعة الهٌدروكسٌل فٌزاح الكترونى الرابطة نحو 

االكسجٌن فٌسهل انفصال الهٌدروجٌن عند تفاعله مع 

 الفلزات النشطة   

 لنزع ٌضاف حمض الكبرٌتٌك الى تفاعل تكوٌن االستر ؟ (58)

 الماء لمنع التفاعل العكسى 

ٌتركز فعل العامل المإكسد للكحول احادى الهٌدروكسٌل  (59)

على نوع الكحول ؟ ألنه اذا كان الكحول اولى تتم االكسدة 

على خطوتٌن التصال الكاربٌنول بذرتٌن هٌدروجٌن تتؤكسد 

  االولى الى الدهٌد والثانٌة الى حمض 

CH3CH2OH + [O]       CH3CHO   +[O]   

CH3COOH  اما اذا كان الكحول ثانوى فتتم االكسدة  

على خطوة واحدة فقط التصال الكاربٌتول بذرة هٌدروجٌن 

                              CH3تتؤكسد الى كٌتون 

CH3-CH-OH  +[O]          CH3 – CO-CH3  

اما الكحوالت الثالٌثٌة ال تتؤكسد لعدم اتصال الكاربٌنول بؤى 

 ذرة هٌدروجٌن 

ٌستخدم تفاعل اكسدة الكحوالت فى الكشف عن تعاطى  (60)

 حٌث ٌسمح لهم بالنفخ فى بالون من السابقٌن للكحوالت ؟

مادة السٌلكاجل ٌحتوى على محلول مشبع من ثانى 

كرومات البوتاسٌوم المحمضة ثم ٌسمح بخروج هواء 

الزفٌر فاذا تحول لونها من اللون البرتقالى الى االخضر دل 

 ذلك على انه مخمور 

ٌتوقف تفاعل االٌثانول مع حمض الكبرٌتٌك المركز على  (61)

 درجة ٌنتزع جزىء 140 ألنه اذا تم عند درجة الحرارة ؟

 الماء من جزٌبٌن كحول وٌنتج االٌثٌر المعتاد 

2C2H5OH            C2H5-O-C2H5 +H2O 

 درجة ٌنتزع جزىء الماء من جزىء 180اما اذا تم عند 

 كحول وٌنتج االٌثٌن 

C2H5OH              C2H4 +H2O  

 لقدرته ؟ٌستخدم االٌثانول فى محالٌل تعقٌم الفم واالسنان  (62)

 الفابقة على قتل المٌكروبات والبكترٌا والفطرٌات 

 ألنه ٌقٌس      ٌستخدم االٌثانول فى الترمومترات ؟ (63)

 النخفاض درجة 50-درجات الحرارة المنخفضة حتى 

 110-تجمده الى 

 نظرا ٌستخدم االٌثٌلٌن جلٌكول فى احبار الطباعة واالقالم ؟ (64)

 للزوجته الشدٌدة 

 ألنه ٌكسب النسٌج ٌدخل الجلٌسرول فى صناعة النسٌج ؟ (65)

 المرونة والنعومة 

 ألنه ٌستخدم فى ٌكون للنٌتروجلٌسرول اهمٌة طبٌة ؟ (66)

 توسٌع الشراٌٌن لعالج االزمات القلبٌة 

الجلوكوز والفركتوز متشاكلٌن ؟ ألنهما ٌتفقا فى صٌغة  (67)

جزٌبٌة واحدة ولكنهما ٌختلفان فى الصٌغة البنابٌة 

   CHO             CH2OHوالخواص الكٌمٌابٌة 

(CH-OH)4       C=O                                

  CH2OH      ( CH-OH)3                         

CH2OH                            

ٌسمى الفٌنول  )حمضٌة الفٌنول اكثر من حمضٌة االٌثانول  (68)

 لوجود حلقة البنزٌن والتى تعمل على  (حمض الكربولٌك



تقصٌر الرابطة بٌنها وبٌن ذرة االكسجٌن فى الفٌنول 

وتطول الرابطة بٌن االكسجٌن والهٌدروجٌن فٌسهل 

 انفصال الهٌدروجٌن 

 لوجود حلقة  ؟ال ٌتفاعل الفٌنول مع االحماض الهالوجٌنٌة  (69)

البنزٌن والتى تعمل على تقصٌر الرابطة بٌنها وبٌن 

 الهٌدروكسٌل فٌصعب انفصال اٌون الهٌدروكسٌل 

ٌضاف الى االٌثانول مواد سامة ومواد تكسبه رابحة ولون  (70)

 لمنع استخدامه فى  ؟احمر عند تكوٌن السبرتو االحمر

 صناعة العطور والمشروبات الكحولٌة 

ٌفضل ٌودٌد األلكٌل عن هالٌدات األلكٌل األخرى للحصول  (71)

 ألن ؟.على الكحوالت بالتحلل المابى له فى وسط قلوى

الٌود اسهل فى االنتزاع من البروم اسهل من الكلور لكبر 

 حجم ذرة الٌود عن البروم والكلور فٌسهل انفصالها 

 :اكذث اميفهىو امعنيى  : ض 

المول من أي مادة ٌحتوي على عدد من  الجزٌبات او  (1)

 جزيء او 23 10 × 6‚0 2الذرات أو األٌونات ٌساوي 

  (عدد افوجادرو  )    ذرة او اٌون

تحلٌل ٌتم من خالله التعرف على مكونات عٌنة ما سواء  (2)

  (تحلٌل وصفى  ) فى صورة نقٌة او مخلوط 

نوع من التحلٌل الكٌمٌابى ٌتم فٌه حساب كمٌة كل مكون  (3)

  (تحلٌل كمى  ) فى مادة ما 

سلسلة من التفاعالت المختارة للكشف عن المكونات  (4)

  (التحلٌل الوصفى  ) االساسٌة 

تحلٌل ٌتم فٌه الكشف عن العناصر والمجموعات الوظٌفٌة  (5)

  (تحلٌل وصفى للمركبات العضوٌة  ) فى المركب 

 تحلٌل ٌتم فٌه الكشف عن االٌونات الموجودة فى المركب  (6)

  (تحلٌل وصفى للمركبات الغٌر عضوٌة  )            

  (البٌكربونات  )انٌونات تذوب جمٌع مركباتها فى الماء  (7)

انٌون ٌظهر له لون اصفر متعلق عند اضافة كاشف  (8)

 (الثٌوكبرٌتات  ) المجموعة الٌه 

مجموعة انٌونات ال تتفاعل مع حمض الهٌدروكلورٌك  (9)

  (مجموعة كلورٌد البارٌوم  ) وحمض الكبرٌتٌك 

أنٌون عند اضافة حمض الكبرٌتٌك المركز الٌه ٌتصاعد  (10)

  (النٌترات  ) ابخرة بنٌة حمراء 

   مجموعة تحلٌلٌة ترسب كاتٌوناتها على هٌبة كلورٌدات (11)

             (المجموعة التحلٌلٌة االولى )    

 مجموعة تحلٌلٌة كربوناتها شحٌحة الذوبان فى الماء  (12)

  (المجموعة التحلٌلٌة الخامسة  )

 مجموعة تحلٌلٌة هٌدروكسٌداتها شحٌحة الذوبان فى الماء  (13)

  (المجموعة التحلٌلٌة الثالثة  )   

  مجموعة تحلٌلٌة  ترسب على هٌبة كبرٌتٌدات  (14)

  (المجموعة التحلٌلٌة الثانٌة  )   

   (  Ca+2)  كاتٌون ٌلون اللهب بلون احمر طوبى  (15)

ٌقصد به تعٌٌن حجم محلول مادة معلومة التركٌز بمعلومٌة  (16)

  (التحلٌل الكمى الحجمى  ) حجم وتركٌز محلول مادة أخرى

محلول معلوم التركٌز ٌستخدم فً قٌاس تركٌز محلول  (17)

  (المحلول القٌاسى  )  مجهول التركٌز 

إضافة حجوم معلومة من مادة معلومة التركٌز على محلول  (18)

  (المعـــــــاٌـــــــــــــــــرة  ) مادة أخرى مجهولة التركٌز

  النقطة التً ٌنتهً عندها تفاعل الحمض مع القاعدة (19)

 ( نقطة التعادل ) ( end pointنقطة نهاٌة التفاعل  )     

نوع من التفاعل ٌستخدم فى  تقدٌر تركٌز المواد المإكسدة  (20)

  (تفاعالت االكسدة واالختزال  ) والمختزلة

نوع من التفاعل ٌستخدم فً تقدٌر تركٌز األحماض  (21)

  (تفاعالت التعادل  ) والقواعد

نوع من التفاعل ٌستخدم فً تقدٌر تركٌز المواد التً  (22)

  (تفاعالت الترسٌب  ) تترسب أثناء التفاعل

دلٌل كٌمٌابى لونه أحمر فى الوسط الحمضى وأصفر فى  (23)

  (دلٌل المٌثٌل البرتقالى  ) الوسط القاعدى

دلٌل عدٌم اللون فى الوسط الحمضى وأحمر فى الوسط  (24)

  (دلٌل الفٌنولفٌثالٌن  ) القاعدى

دلٌل أصفر اللون فى الوسط الحمضى وأزرق فى الوسط  (25)

  (ازرق بروموثٌمول  ) القاعدى

مواد كٌمٌابٌة تتغٌر ألوانها بتغٌر نوع الوسط الذي توجد  (26)

  (االدلة او الكواشف  ) فٌه

نوع من التحلٌل الكٌمٌابى ٌعتمد على فصل المكون المراد  (27)

   (التحلٌل الكمى الكتلى او الوزنى  )تقدٌره ثم تعٌٌن كتلته 

طرٌقة التحلٌل الوزنى التى تعتمد على اساس تطاٌر  (28)

  (طرٌقة التطاٌر  ) العنصر او المكون المراد تقدٌره 

نوع من الورق ٌستخدم فى ترشٌح الرواسب ٌحترق  (29)

  (ورق ترشٌح عدٌم الرماد  ) احتراقا تاما وال ٌترك رماد 

 ىفاهيً امتاب امشامص 

أقصى ضغط لبخار الماء ٌمكن أن ٌوجد فى الهواء عند  (30)

  (ضغط بخار الماء المشبع  ) درجة حرارة معٌنة 

ضغط بخار الماء الموجود فى حٌز معٌن من الهواء عند  (31)

  (الضغط البخارى  ) درجة حرارة الغرفة

التفاعالت التً تنتهً فً وقت قصٌر جداًا بمجرد خلط  (32)

  (التفاعالت اللحظٌة  ) المواد المتفاعلة 

 مقدار التغٌر فى تركٌز المواد المتفاعلة فى وحدة الزمن  (33)

  (معدل التفاعل الكٌمٌابى  )      

         مادة تغٌر من معدل التفاعل الكٌمٌابً دون أن تتغٌر (34)

  (العامل الحفاز  )



عند ثبوت درجة الحرارة تتناسب سرعة التفاعل الكٌمٌابى  (35)

تناسبا طردٌا مع حاصل ضرب التركٌزت الجزٌبٌة لمواد 

  (قانون فعل الكتلة  ) التفاعل 

التفاعالت التى تسٌر فى إتجاه واحد لخروج أحد النواتج  (36)

  (التفاعالت التامة  ) من حٌز التفاعل 

الحد األدنى من الطاقة التى ٌجب أن ٌمتلكها الجزيء لكى  (37)

  (طاقة التنشٌط  ) ٌتفاعل عند االصطدام 

  التفاعالت التى تسٌر فى كال اإلتجاهٌن الطردى و العكسى  (38)

  (التفاعالت االنعكاسٌة  )

إذا حدث تغٌر فى أحد العوامل المإثرة على نظام فى حالة  (39)

إتزان فإن النظام ٌنشط فى اإلتجاه الذى ٌقلل أو ٌلغى هذا 

  (قاعدة لوشاتلٌه )     التغٌر 

لحدوث التفاعل الكٌمٌابى ٌشترط ان تصطدم المواد  (40)

المتفاعلة مع بعضها بحٌث الجزٌبات العالٌة فقط هى التى 

  (نظرٌة التصادم  )   تتفاعل

الجزٌبات ذات الطاقة الحركٌة المساوٌة لطاقة التنشٌط او  (41)

  (الجزٌبات المنشطة   ) تفوقها  

هو إتزان ٌحدث عندما ٌتساوي معدل التفاعل الطردي مع  (42)

  (االتزان الكٌمٌابى  ) معدل التفاعل العكسً 

خارج قسمة ثابت معدل التفاعل الطردى على ثابت معدل  (43)

  (ثابت االتزان  ) التفاعل العكسى 

 مجموع الضغوط الجزٌبٌة للغازات فى االناء المغلق  (44)

  (الضغط الكلى  )                 

التؤٌن الحادث فً اإللكترولٌتات الضعٌفة حٌث ٌتحول جزء  (45)

  التؤٌن الضعٌف )ضبٌل من الجزٌبات غٌر المتؤٌنة ألٌونات 

تؤٌن ٌحدث فى اإللكترونٌات القوٌة و فٌه تتحول كل  (46)

  (التؤٌن التام  ) الجزبٌات غٌر متؤٌنة إلى أٌونات 

تفاعل أٌونات الملح مع الماء مكونة حمضا أو قاعدة  (47)

  (التمٌإ  ) أحدهما أو كالهما ضعٌف 

اسلوب لتعبٌر عن الحموضة أو القاعدٌة للمحالٌل المابٌة  (48)

  (االس الهٌدروجٌنى  ) بؤرقام متسلسلة موجبة 

اإلتزان الناشا بٌن الجزٌبات غٌر المتؤٌنة واألٌونات  (49)

             الناتجة عنها فً محالٌل اإللكترولٌتات الضعٌفة 

  (االتزان االٌونى  )            

هو حاصل ضرب تركٌز أٌونات المركب األٌونً شحٌح  (50)

لتر والتً توجد فً حالة إتزان مع / الذوبان مقدرة بالمول 

  (حاصل االذابة لملح شحٌج الذوبان  ) محلوله 

  لتركٌز أٌون الهٌدروجٌن 10اللوغارٌتم السالب لألساس  (51)

   PHاو   (االس الهٌدروجٌنى   )   

 االٌون الناشىء من ذوبان اٌون الهٌدروجٌن فى الماء  (52)

  (اٌون الهٌدرونٌوم  )     

وأٌون  [+H]هو حاصل ضرب تركٌزي أٌون الهٌدروجٌن (53)

 الناتجٌن عن تؤٌن الماء وهو ][-OHالهٌدروكسٌل 

  (الحاصل االٌونى للماء  )      14-10ٌساوى

 العالقة التً تربط بٌن درجة تفكك اإللكترولٌت وتركٌزه  (54)

زادت درجة التفكك  (قل التركٌز  )كلما زاد التخفٌف  (55)

  (قانون استفالد  )  والعكس صحٌح

تركٌز المحلول المشبع من الملح شحٌح الذوبان عند   (56)

 درجة حرارة معٌنة

االتزان الذى ٌتساوى فٌه سرعة الذوبان مع سرعة  (57)

 الترسٌب 

 ىفاهيً امكحىلاخ وامفيَىلاخ 

 (الكاربٌنول).ذرة الكربون المتصلة بمجموعة الهٌدروكسٌل (58)

كحوالت ال تتصل فٌها مجموعة الكاربٌنول بؤى ذرة  (59)
  (الكحوالت الثالثٌة  ) هٌدروجٌن

ًا من جزئ المركب العضوى  (60) مجموعة من الذرات تكون ركنا

 .وفاعلٌتها تتغلب على خواص الجزئ بؤكمله

  (المجموعة الفعالة )                 

مركبات عضوٌة تحتوى جزٌباتها على مجموعة أو أكثر  (61)

  (الكحوالت والفٌنوالت  ) .من مجموعات الهٌدروكسٌل

مركبات عضوٌة ألٌفاتٌة تتمٌز باحتوابها على مجموعة  (62)

  (الكحوالت  ) الهٌدروكسٌل

مركبات عضوٌة أروماتٌة تتصل فٌها مجموعة  (63)

  (الفٌنوالت  ) الهٌدروكسٌل اتصاالًا مباشر بحلقة البنزٌن

كحوالت ترتبط فٌها مجموعة الكاربٌنول بذرتى كربون  (64)

  (كحوالت ثانوٌة  ) وذرة هٌدروجٌن واحدة

 فى CH2OH–مركبات عضوٌة تتمٌز بوجود مجموعة  (65)

  (كحوالت اولٌة  )  تركٌبها

  (البتروكٌماوٌات  ) المواد التى تصنع من البترول  (66)

  المحلول السكرى المتبقى بعدما ٌستخلص منه السكر  (67)

  (الموالس                                   )

 تحوٌل السكروز الى اٌثانول وثانى اكسٌد الكربون  (68)

  (التخمر الكحولى  )                          

  (التحلل المابى  ) تحوٌل السكروز الى جلوكوز وفركتوز  (69)

 تفاعل الكحوالت مع الفلزات النشطة مثل الصودٌوم  (70)

  (حمضٌة الكحوالت  )          

تفاعل الكحوالت مع محلول برمنجانات بوتاسٌوم محمضة  (71)
  (تفاعالت االكسدة  ) .بحمض كبرٌتٌك

كحوالت ٌنتج عن أكسدتها ألدهٌدات ثم أحماض  (72)

  (كحوالت اولٌة  ) .كربوكسٌلٌة

 (الكربوهٌدرات ) ألدهٌدات أو كٌتونات عدٌدة الهٌدروكسٌل (73)

   .مركبات عضوٌة تنتج عند أكسدة الكحوالت الثانوٌة (74)

  (كٌتونات )                       



تفاعل الكحوالت مع األحماض الكربوكسٌلٌة فى وجود مادة  (75)

  (تفاعل االسترة  ) .نازعة للماء مثل حمض الكبرٌتٌك

نوع من الروابط مسبول عن ذوبان الكحوالت الخفٌفة فى  (76)

  الروابط الهٌدروجٌنٌة ) .الماء وكذلك ارتفاع درجة غلٌانها

مبلمرات مشتركة تنتج من ارتباط نوعٌن من المونمر  (77)

  (بولٌمرات التكاثف ).وٌخرج جزئ صغٌر مثل جزئ الماء

  (الباكلٌت).أنواع البالستٌك المتصلب الذى ٌتحمل الحرارة (78)

  (الكاتٌكول  ) فٌنول ثنابى الهٌدروكسٌل  (79)

  (البٌروجالول  ) فٌنول ثالثى الهٌدروكسٌل  (80)

  (البكرٌك  )المركب الناتج من نٌترة الفٌنول   (81)

 (فٌنوكسٌد الصودٌوم )المركب الناتج عن حمضٌة الفٌنول  (82)

 زدث اميسكتاخ امذاميح  دصاعديا حظث حيضيذها : ض 

 – حمض الهٌدروكلورٌك –كلورٌد امونٌوم - كربونات الصودٌوم  

 هٌدروكسٌد الصودٌوم - الماء النقى  

 القلوى القوى ثم محلول :عند حل هذا السإال ٌتم الترتٌب كالتالى 

  قاعدى ثم المتعادل ثم المحلول الحمضى ثم الحمض 

 : لذلك الترتٌب الصحٌح التصاعدى هو 

الماء النقى  >كربونات الصودٌوم > هٌدروكسٌد الصودٌوم  )

  (حمض الهٌدروكلورٌك  >كلورٌد االمونٌوم >

   (وعندما ٌطلب ترتٌب تنازلٌا ٌتم الترتٌب العكس  

  :PHوعَدىا يكىٌ امظؤال دسديث دصاعدي حظث 

 – المحلول القاعدى –المتعادل -  المحلول الحمضى  –الحمض )

  (القلوى

 : أهً امذحىيلاخ : ض 

 من االٌثٌن كٌف تحصل على اٌثوكسٌد الصودٌوم  -1
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  من السكروز كٌف تحصل االٌثٌن -2
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  من برومٌد االٌثٌل كٌف تحصل على حمض االسٌتٌك -3
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   R-CO-R    الكٌتونات   RCHOااللدهٌدات  :دركس الآدى 
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 اكذث اميصطنح امعنيى  : 

التفاعالت التى تنتقل فٌها االلكترونات من احد المواد  (1)

 المتفاعلة الى المادة االخرى الداخلة معها فى التفاعل 

  (تفاعالت االكسدة واالختزال  )   

ىساطعح امتاب امساةع امكهسةيح والاحياض 

  والاطذساخ



 ٌقوم بدور القنطرة الملحٌة فى بعض الخالٌا  (2)

  (الحاجز المسامى   )        

ترتٌب الجهود القٌاسٌة للعناصر ترتٌبا تنازلٌا بالنسبة  (3)

لجهود االختزال السالبة وتصاعدٌا بالنسبة لجهود االختزال 

  (متسلسلة الجهود الكهربٌة ). الموجبة 

صفٌحة من البالتٌن مغطاة بطبقة اسفنجٌة من البالتٌن  (4)

االسود ٌمرر علٌها تٌار من غاز الهٌدروجٌن تحت ضغط 

 ( موالرى 1) ومغمور فى محلول تركٌزه  ( ض جو 1)

  (قطب الهٌدروجٌن القٌاسى  )من حمض قوى 

  (الكاثود  ) القطب الذى تحدث عنده عملٌة االختزال (5)

  (االنود  ) القطب الذى تحدث عنده عملٌة االكسدة (6)

 .مجموع جهدى االكسدة و االختزال لنصفى خلٌة جلفانٌة  (7)

  (القوة الدافعة الكهربٌة  )          

نظام ٌتكون من قطبٌن كال منهما ٌغمر فى محلول اٌوناته  (8)

 (خلٌة دانٌال )  وٌوصل بٌنهما بقنطرة ملحٌة

عوامل مختزلة قوٌة ٌزداد فٌها المٌل نحو احالل  (9)

  (عناصر مقدمة السلسلة  ) الهٌدروجٌن 

عوامل مإكسدة قوٌة لدٌها قدرة كبٌرة على  (10)

  (عناصر اسفل السلسلة  )اكتساب الكترونات  

انظمة تختزن الطاقة فى صورة كٌمٌابٌة ٌمكن  (11)

تحوٌلها عند اللزوم الى طاقة كهربٌة من خالل تفاعل 

  (الخالٌا االولٌة  ) تلقابى غٌر انعكاسى 

انظمة تختزن الطاقة فى صورة كٌمٌابٌة ٌمكن  (12)

تحوٌلها الى كهربٌة من خالل تفاعل اكسدة واختزال تلقابى 

  (الخالٌا الثانوٌة )    انعكاسى 

تفاعل اكسدة واختزال تلقابى للخلٌة الثانوٌة ٌتم  (13)

  (تفاعل التفرٌغ  )فٌه الحصول على طاقة كهربٌة 

تفاعل اكسدة واختزال غٌر تلقابى ٌتم فٌه تخزٌن  (14)

  (تفاعل الشحن )طاقة كهربٌة 

 (صدأ الحدٌد)تآكل للحدٌد فى وجودالهواء والرطوبة  (15)

تغطٌة الفز االكثر نشاطا بفلز اخر اقل منه نشاطا  (16)

  (الغطاء الكاثودى  ) لحماٌته من التآكل 

تغطٌة الفلز االقل نشاطا بفلز اخر اكثرمنه نشاطا  (17)

  (الغطاء االنودى  ) فٌتآكل اوال 

  (الجلفنة )تغطٌة الحدٌد بطبقة من الخارصٌن  (18)

  عملٌة تآكل كٌمٌابى للفلزات بفعل الوسط المحٌط (19)

  (الصدأ  )                

فلز أكثر نشاط ٌوصل بالقطب الموجب لمصدر  (20)

 كهربى فٌتؤكل هو و ٌحمى الفلز االقل نشاط من التؤكل 

  (القطب المضحى  )           

 كمٌة الكهرباء الالزمة لترسٌب أو تصاعد  (21)

 (الفاراداى) المكافىء الجرامى ألى مادة عند احد االقطاب

 ملجم 1.118كمٌة الكهرباء الالزمة لترسٌب  (22)

  (الكولوم  )   من الفضة

 ملجم 1.118كمٌة الكهرباء الالزمة لترسٌب  (23)

  (االمبٌر  )  من الفضة فى الثانٌة الواحدة

الموصالت التى ٌنتقل فٌها التٌار الكهربى عن  (24)

  (الموصالت االلكترولٌتٌة  ) طرٌق حركة االٌونات 

الموصالت التى تنتقل فٌها التٌار الكهربى عن  (25)

  (الموصالت االلكترونٌة  )طرٌق حركة االلكترونات  

جسٌمات مادٌة فقٌرة بااللكترونات وتتحرك فى  (26)

المحلول أو المصهور االلكترولٌتى عند مرور التٌار 

  (االٌونات الموجبة  )  الكهربى  فٌه

جسٌمات مادٌة غنٌة بااللكترونات وتتحرك فى  (27)

المحلول أو المصهور االلكترولٌتى عند مرور التٌار 

  (االٌونات السالبة  )  الكهربى  فٌه

عملٌة فصل مكونات المحلول االلكترولٌتى   (28)

  (التحلٌل الكهربى  ) نتٌجة مرور تٌار كهربى مستمر فٌه

تتناسب كتل المواد المختلفة المتكونة او  (29)

المستهلكة بمرور نفس كمٌة التٌار الكهربى مع كتلتها 

  (قانون فاراداى الثانى  ) المكافبة 

تتناسب كتل المواد المختلفة المتكونة او  (30)

المستهلكة تناسبا طردٌا مع كمٌة الكهرباء التى تمر فى 

  (قانون فاراداى االول  )  المحلول 

عملٌة تكوٌن طبقة رقٌقة من فلز معٌن على  (31)

 سطح فلز اخر العطابه مظهر جمٌل وحماٌته

  (الطالء الكهربى  )                     

  على التكافإ ذرىخارج قسمة الوزن ال (32)

كتلة المادة التى لدٌها القدرة على فقد او اكتساب  (33)

  فاراداى 1مول واحد من االلكترونات عند مرور 

  (الكتلة الجرامٌة المكافبة  )            

  ىفاهيً الاحياض امكسةىكظينيح والاطذساخ

  حمض عضوى أروماتى ثنابى القاعدٌة (34)

  (الفٌثالٌك  )                               

توجد فى الدهون على هٌبة استرات مع  (35)

  (االحماض الكربوكسٌلٌة االلٌفاتٌة  )   .الجلٌسرٌن

مركبات عضوٌة تتمٌز باحتوابها على مجموعة  (36)

  (االحماض الكربوكسٌلٌة ).كربوكسٌل أو أكثر

تفاعل األحماض الكربوكسٌلٌه مع كربونات أو  (37)

  (كشف الحامضٌة ).بٌكربونات الصودٌوم



فى جزئ ة عدد مجموعات الكربوكسٌل الموجود  (38)

  (قاعدٌة الحمض ).الحمض العضوى

بولٌمرات طبٌعٌة تنتج من تكاثف األحماض  (39)

  (البروتٌنات  ) األلفا أمٌنٌة مع بعضها

اسماء االحماض الكربوكسٌلة حسب المصدر  (40)

  (التسمٌة الشابعة )الذى اشتقت منه 

  العامل الحفاز المستخدم عند اكسدة الطولوٌن (41)

  (خامس اكسٌد الفاندٌوم         )

  (الشموع) االسترات ذات كتل جزٌبٌة مرتفعة  (42)

 امالح الصودٌوم ألحماض كربوكسٌلٌة عالٌة  (43)

  (الصابون                )

مركبات عضوٌة تنتج عن تفاعل الكحوالت مع  (44)

  (االسترات ).االحماض العضوٌة  

 التحلل المابى القلوى للزٌت او الدهن والتسخٌن  (45)

  (التصبن                 )

تفاعل االسترات مع النشادر لتكوٌن امٌد  (46)

  (التحلل النشادرى )الحمض والكحول 

  (السلسلٌك )المادة االولٌة فى االسبرٌن  (47)

عقار ٌستخدم لمنع تجلط الدم فٌمنع حدوث  (48)

 ( استٌل حمض السلسلٌك  ) (االسبرٌن  ).األزمات القلبٌة

عقار ٌستخدم كدهان موضعى لعالج امراض  (49)

  (سلٌسالت المٌثٌل  )  (زٌت المروخ  )الروماتٌزم 

  :أهً امذعنيلاخ 

ٌزول لون محلول كبرٌتات النحاس الزرقاء عند غمس  (1)

 ألن الخارصٌن ٌسبق النحاس فى لوح خارصٌن ؟

متسلسلة الجهود الكهربٌه فٌحل محل النحاس وٌتؤكسد 

 وتكون كبرٌتات 2eالى اٌونات الخارصٌن بفقد 

الخارصٌن عدٌمة اللون وٌختزل اٌونات النحاس الى 

 نحاس ٌترسب على الخارصٌن 

Zn0
(s)               Zn+2

(aq) + 2e  

Cu+2
(aq) + 2e          Cu0

(s) 

 لكى تعمل .وجود قنطرة ملحٌة فً الخلٌة الجلفانٌة (2)

على التوصٌل بٌن محلولى نصفى الخلٌه وتمنع 

االتصال المباشر بٌنهما وتعمل على معادلة الشحنات 

 الكهربٌة الموجبة والسالبة 

ٌتوقف تولد التٌار الكهربى الصادر من الخلٌة الجلفانٌة  (3)

 بسبب توقف تفاعل االكسدة ؟عند رفع القنطرة الملحٌة

 واالختزال وبالتالى ٌتوقف تولد التٌار الكهربى 

 وتحدث االنود فى الخالٌا الجلفانٌة هو القطب السالب (4)

عنده االكسدة والكاثود هو القطب الموجب  وٌحدث 

 عنده االختزال 

االنود هو القطب السالب ألنه مصدر االلكترونات 

السالبة وتحدث عنده عنلٌة االكسدة ألن االلكترونات 

تنتقل منه والكاثود هو القطب الموجب ألنه مستقبل 

لاللكترونات وتحدث عنده عملٌة االختزال ألن 

 االلكترونات تنتقل الٌه 

 بسبب تغٌر ؟قد ٌتغٌر جهد الهٌدروجٌن عن الصفر (5)

الضغط الجزٌبى او تركٌز اٌون الهٌدروجٌن  او كالهما 

 معا 

عناصر مقدمة المتسلسلة عوامل مختزلة قوٌة بٌنما  (6)

 عناصر ؟عناصر مإخرة المتسلسلة عوامل مإكسدة 

مقدمة السلسلة عوامل مختزلة قوٌة ألنها تفقد 

الكتروناتها بسهولة اى تتؤكسد بسهولة بسبب صغر 

وعناصر مإخرة السلسلة عوامل جهود اختزالها 

 ألن لدٌها قدرة كبٌرة على اكتساب االلكترونات مإكسدة

 اى تختزل بسهول بسبب كبر جهود اختزالها 

فً أواِن من  ( II )ال ٌحفظ محلول كبرٌتات النحاس (7)

ألن جهد اكسدة الحدٌد اكبر من النحاس فٌحل  ؟ الحدٌد

الحدٌد محل النحاس ألنه ٌسبقه فى متسلسلة الجهود 

 الكهربٌة 

ٌحل الماغنسٌوم محل هٌدروجٌن االحماض وال ٌحل  (8)

ألن الماغنسٌوم ٌسبق النحاس محل الهٌدروجٌن ؟ 

الهٌدروجٌن فى متسلسلة الجهود بٌنما النحاس ٌلى 

 الهٌدروجٌن فال ٌحل محله 

ًا  (9)   ؟ نتٌجة تكوٌن خالٌا تآكل الفلزات االكثر نشاطا

 جلفانٌة موضعٌه ٌتؤكل فٌها الفلز اكثر نشاطا 

 عند تالمس االلومنٌوم و النحاس ٌتآكل االلومنٌوم أوال (10)

 ألن االلومنٌوم انشط من النحاس فٌتآكل اوال  

المركم  من الخالٌا الجلفانٌة االولٌة بٌنما خلٌة الزببق (11)

 ألن خلٌة الزببق ال ٌمكن  ؟ خلٌة ثانوٌةالرصاصى 

 اعادة شحنها بٌنما المركم ٌمكن اعادة شحنه 

 بعد أمنةٌنصح بالتخلص من خلٌة الزببق بطرق  (12)

 ألن الزببق مادة سامة  ؟ استخدامها

   عن البطارٌة الجافةاٌون اللٌثٌوم ٌفضل استخدام  (13)

نخفح وسَها و قذرتها عهً تخشيٍ كًياخ كثيزج يٍ 

 .انطاقح تانُسثح نحجًها  
 

 12القوة الدافعة الكهربٌة الكلٌة لبطارٌة السٌارة  (14)

 خالٌا موصلة على التوالى 6الحتوابها على ؟ فولت 

  فولت 2جهد كل منها 

  ؟  قلوٌة بٌنما بطارٌة الرصاص حامضٌةخلٌة الزببق (15)



الحتواء خلٌة الزببق على الكترولٌت قلوى وهو 

هٌدروكسٌد البوتاسٌوم بٌنما بطارٌة الرصاص تحتوى 

 على الكترولٌت حمضى وهو حمض الكبرٌتٌك المخفف 

ٌقل التٌار الناتج من المركم الرصاصى بعد فترة من  (16)

 بسبب تحول مواد االنود والكاثود الى كبرٌتات عمله ؟

رصاص وكمٌة الماء الناتجة عن تفاعالته تزٌد من 

 تخفٌف حمض الكبرٌتٌك مما ٌضعف من شدة التٌار 

 العادة شحن المركم وجود دٌنامو فى السٌارة  ؟ (17)

 الرصاصى اوال بؤول 

 ألنها تعتبر بطارٌة الرصاص خالٌا لتخزٌن الطاقة ؟ (18)

اثناء الشحن تعمل على تخزٌن الطاقة الواردة الٌها فى 

صورة طاقة كٌمٌابٌة ٌمكن تحوٌلها عند اللزوم الى 

 طاقة كهربٌه 

ٌجب تغٌٌر أقطاب الجرافٌت فى خلٌة التحلٌل عند  (19)

 بسبب تصاعد  ؟.استخالص االلمونٌوم من البوكسٌت 

غاز االكسجٌن الذى ٌتحد مع اقطاب الكربون مكونا 

 اول وثانى اكسٌد الكربون 

2C +3/2 O2          CO + CO2  

ٌستعاض عن الكرٌولٌت بمخلوط من امالح فلورٌدات  (20)

 ألنها تعطى مع  ؟االلومنٌوم والصودٌوم والكالسٌوم

البوكسٌت مصهور ٌتمٌز بانخفاض درجة انصهاره 

 وانخفاض كثافته 

ألنها ال خلٌة الوقود ال تستهلك مثل باقى الخالٌا ؟  (21)

تخزن طاقة حٌث ان عملها ٌتطلب امدادها المستمر 

 بالوقود 

 تجرى عملٌة التنقٌة على فلز النحاس ؟  (22)

لوجود شوابب من الحدٌد والخاصٌن والذهب والفضة  والتى 

 تقلل من درجة توصٌله للتٌار الكهربى 

اهً امذعنيلاخ عنى الاحياض امكسةىكظينيح 

  والاطذساخ

ترتفع درجة غلٌان األحماض الكربوكسٌلٌة عن  (23)

 ؟.الكحوالت التى تتساوى معها فى عدد ذرات الكربون

 والتى COOHالحتوابها على مجموعة الكربوكسٌل 

تعمل على تجمٌع الجزٌبات المجاورة من الحمض مع 

بعضها فٌستطٌع الجزىء الواحد تكوٌن رابطتٌن 

 هٌدروجٌنٌتٌن 

 ألنه ٌقلل ٌضاف حمض السترٌك الى الفاكهة المجمدة ؟ (24)

 من الرقم الهٌدروجٌنى فٌحافظ على طعمها ولونها 

ٌستخدم حمض البنزوٌك كمادة حافظة لالغذٌة ال (25)

المحفوظة بٌنما ٌستخدم الملح الصودٌومى او 

 ألن حمض البنزوٌك شحٌح البوتاسٌومى للحمض ؟

الذوبان فى الماء وٌحول الى ملحه الصودٌومى او 

البوتاسٌومى لٌكون قابال للذوبان فى الماء وٌسهل 

 امتصاصه 

نٌة الموجودة فً البروتٌنات من النوع ياألحماض األم (26)

 ؟ ألن مجموعة االمٌنو تتصل بذرة الكربون ألفا أمٌنو

   NH2التى تلى مجموعة الكربوكسٌل مباشرة 

                                     R-CH-COOH 

وقف استعمال حمض السلسلٌك فً عالج أمراض البرد  (27)

  (قرحة المعدة  ) ٌسبب ادماء المعدة ؟ النهوالصداع

 ٪ بحمض الخلٌك 100ٌسمى حمض الخلٌك النقى  (28)

 درجة على هٌبة بللورات 16 ألنه ٌتجمد عند الثلجى ؟

 شفافة تشبه الثلج 

تستخدم بنزوات الصودٌوم فى كمادة حافظة لمعظم  (29)

ألنها تمنع نمو الفطرٌات والبكترٌا االغذٌة المحفوظة ؟ 

 على االغذٌة 

 ٌفضل أكل الفواكه والخضروات طازجة دون طهى ؟ (30)

الحتوابها على حمض االسكوربٌك الذى ٌتحلل 

بالحرارة وفعل الهواء و الذى ٌحتاج الٌه الجسم 

بكمٌات قلٌلة ونقصه ٌإدى الى تدهور الوظابف 

 الحٌوٌة واالصابه باالسقرابوط 

 تقل درجة غلٌان االسترات عن الكحوالت المقابلة ؟ (31)

لعدم احتواء االسترات على مجموعة الهٌدروكسٌل 

 القطبٌة التى تمكنها من تكوٌن روابط هٌدروجٌنٌة 

 نظرا ٌستخدم الداكرون فى صمامات القلب الصناعٌة ؟ (32)

 لخمول الٌاف الداكرون 

 لوجود مجموعة االستٌل االسبرٌن عدٌم الطعم ؟ (33)

CH3COO والتى تجعل االسبرٌن عدٌم الطعم  

 ٌنصح بتفتٌت حبة االسبرٌن او تناولها مذابة فى الماء (34)

الن االسبرٌن ٌتحلل مابٌا الى حمض استٌك وحمض 

السلسلٌك وهى احماض تهٌج جدار المعدة وتسبب 

 قرحة للمعدة 

 لٌعادل تضاف هٌدروكسٌد االلومنٌوم الى االسبرٌن ؟ (35)

 الحموضة الناتجة 

حيضيح اميسكتاخ امعضىيح  :احتاةى دركس الادى 

الحمض الكربوكسٌلى > الفٌنول  > الكحول : دذدزض كامذامى 

 الحمض المعدنى > الحمض االروماتى > االلٌفاتى 

  حمض الكبرٌتٌك>  البنزوٌك> االسٌتٌك> الفٌنول> االٌثانول *

  :أهً امذحىيلاخ 

  من االٌثاٌن كٌف تحصل على اسٌتات الماغنسٌوم ؟- 1



..............................................................................

..............................................................................

 ..............................................................................

من االٌثانول كٌف تحصل على اٌثانوات الصودٌوم ؟  - 2

..............................................................................

..............................................................................

.............................................................................. 

 أو من مركب ٌحتوى  (الخلٌك ) (االٌثانوٌك )من حمض االسٌتٌك -3

  كٌف تحصل على (COOH)على المجموعة الوظٌفٌة 

او مركب ٌحتوى على  (اٌثٌر ثنابى االٌثٌل )االٌثٌر المعتاد  - أ

  (  - O - )المجموعة الوظٌفٌة 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

  (  C=C )االٌثٌن ؟ او مركب ٌحتوى على  - ب

..............................................................................

.................................................................. 

 االٌثٌلٌن جلٌكول ؟ او كحول ثنابى الهٌدروكسٌل  - ت

..............................................................................

..............................................................................

..................................................................... 

او مركب ٌحتوى على المجموعة  (االسٌتالدهٌد )االٌثانال  - ث

  (  CHO )الوظٌفٌة 

.............................................................. 

  ( ONa )اٌثوكسٌد الصودٌوم  او مركب ٌحتوى على  - ج

..............................................................................

................................................................... 

 كلورٌد االٌثٌل ؟  - ح

..............................................................................

................................................................ 

  من البنزٌن كٌف تحصل البنزوٌك؟-4

........................................................................

........................................................................

 .................................................... 

  من الطولوٌن كٌف تحصل على بنزوات الصودٌوم-5

........................................................................

 ........................................................................ 

 

  من الطولوٌن كٌف تحصل على بنزوات االٌثٌل-6

........................................................................

........................................................................

 .................................................... 

  من االٌثانوٌك كٌف تحصل على االسٌتامٌد-7

........................................................................

........................................................................

 .................................................... 

  من البنزوٌك كٌف تحصل على البنزامٌد-8

........................................................................

........................................................................

 .................................................... 

 

من برومٌد المٌثٌل كٌف تحصل على زٌت المروخ -9

  (سلٌسالت المٌثٌل )

........................................................................

........................................................................

 .................................................... 

 

استٌل )من حمض لالسٌتٌك كٌف تحصل على االسبرٌن -10

  (حمض السلسلٌك 

........................................................................

........................................................................

 .................................................... 

  (الداكرون )من االٌثانول كٌف تحصل على البولى استر -11

........................................................................

........................................................................

 .................................................... 

 اكتب معادلة تحضٌر الزٌت او الدهن ؟ -12

........................................................................

........................................................................

........................................................................ 

 اكتب معادلة صدأ الحدٌد - 13

2Fe(S) +3H2O(L)+ 3/2 O2(g)              2Fe(OH)3(S)  

 II من هٌدروكسٌد الحدٌدIIIالحصول على هٌدروكسٌد الحدٌد-14

2Fe(OH)2(S)+ ½ O2(g) + H2O(L)         2Fe(OH)3(S)  

كلما زاد جهد االختزال تكون المادة كاثود :احتاةى دركس الادى  

وٌحدث لها عملٌة اختزال وتكون عامل مإكسد ٌإكسد المادة االقل 

منه جهد اختزال اى االنشط منه والعكس اذا قل جهد االختزال تكون 

 المادة انود وٌحدث لها اكسدة وتكون عامل مختزل 



دسكيث قطث امهيدزوطيُ - 1:  أهً امسطىىاخ 

  امقياسى

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

..................................................................................... 

  خنيح امصئتق- 2

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

....................................................................................... 

  امذفاعه امكنى امحادز

Zn(s) +  HgO(s)  →   ZnO(s)  +   Hg(l)     Ecell=1.35 V  

  خنيح امىقىد-3
.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

..................................................................................... 

................................................................................ 

 : امذفاعه امكنى امحادز 

2H2(g) + O2(g)  2H2O(v)  ,  E = 1,23 V. 

 ةطازيح امسصاص  امحاىضيح  -4

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

..................................................................................... 

 : امذفاعه امكنى امحادز 

Pb(s)  +  PbO2(s)  +   4H
+

(aq)   +  2SO4 
2-

(aq)               

2PbSO4(s)   +   2H2O(l) 

         

 ةطازيح ايىٌ امنيشيىو  -5

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

..................................................................................... 

 : امذفاعه امكنى امحادز 

LiC6 (s)  + CoO2 (s)              C6(s)  + LiCoO2(s)   Ecell=3V 

 عينيح امصدأ ؟  

.......................................................................................

...................................................................................... 
.......................................................................................
...................................................................................... 

خنيح دحنينيح دحذىي عنى امكذسومير ىُ  -6

 كنىزيد امَحاض 

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

..................................................................................... 

 امذفاعلاخ امحادسح 

................................................................................

................................................................................

................................................................................

............................................................................... 

 

  خنيح طلاء ىنعقح ةطتقح ىُ امفضح -7

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

....................................................................................... 

 : امذفاعه امحادز 

Ag .عند الكاثود          
+

(aq)   +  e
-
   →   Ag(s) 

Ag(s) →    Ag
+

(aq)  +e                                                  

  خنيح اطذخلاص الامىىَيىو -8

............................................................................... 
.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................  

 .......................................................................

 : امذفاعلاخ امحادسح 

2Al :عُذ انًهثظ  
3+

(aq)    +  6 e
-
     →                    2Al(l)    

                      

3O    :عُذ انًصعذ 
2-

(aq)          →           3/2 O2(g)    +     6e
-
 

       

2Al   :امذفاعه امكنى هى
3+

(aq)   +   3O
2-

(aq)   →  2Al(l)    + 

   3/2 O2(g)         

 يتفاعم األكسجيٍ انًتصاعذ يع أقطاب انكزتىٌ يكىَا غاساخ أول ٭

 . وثاًَ أكسيذ انكزتىٌ 

                     3/2 O2(g)  →  CO(g)  +  CO2(g)   +    2C(s) 

 

  امقطث اميضحى -9

................................................................................

................................................................................

................................................................................ 

................................................................................

................................................................................

................................................................................ 

 خنيح دَقيح امَحاض ىُ امشىائث  -10

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................



3

2 

.......................................................................................

..................................................................................... 

.................................................................................... 

  :امذفاعلاخ امحادسح 

................................................................................

................................................................................

................................................................................

............................................................................... 

 

 دركس الآدى 

.  ىيكاٍيكيح حدوز دأكه امحديد و امصنث  ؟؟  

عند تعرض قطعة من الحدٌد للتشقق أو الكسر فإنها تكون   .1
 .خلٌة جلفانٌة مع الماء المذاب فٌه بعض االٌونات 

ٌلعب الماء دور االلكترولٌت و تلعب قطعة  الحدٌد دور االنود و  .2
 : كذلك دور الدابرة الخارجٌة   

2Fe(s)  2Fe+2
(aq) + 4e- 

 
عند الكاثود ٌحدث اختزال ألكسجٌن الهواء الجوى الى مجموعة  .3

 هٌدروكسٌل 
2H2O(l)  + O2(g)  + 4e    4OH-

(aq) 

 
  مع اٌونات الهٌدروكسٌل مكونة  IIتتحد أٌونات الحدٌد .4

  : IIهٌدروكسٌد حدٌد
2Fe+2

(aq)  + 4OH-
(aq)    2Fe(OH)2(s) 

 
  بواسطة األكسجٌن  الذابب فى IIٌتؤكسد هٌدروكسٌد حدٌد  .5

   : IIIالماء الى هٌدروكسٌد الحدٌد 
2Fe(OH)2(s) + ½O2(g) + H2O(l)   2Fe(OH)3(s) 

 
وبجمع المعادالت السابقة تنتج المعادلة الكلٌة لتفاعل خلٌة تؤكل  .6

: الحدٌد 
2Fe(s)  + 3H2O(l)      +       O2(g)    2Fe(OH)3(s)  

 

 قازٌ ةيُ 

ح  خنيح امصئتق  خنيح ايىٌ امنيشيىو   وطه اميقاٍز

 االنود  خارصٌن   LiC6جرافٌت اللٌثٌوم 
اكسٌد لٌثٌوم كوبلت 

LiCoO2  
 الكاثود  اكسٌد الزببق 

سداسى فلورو فوسفٌد 
  LiPF6لٌثٌوم 

هٌدروكسٌد 
 البوتاسٌوم 

 االلكترولٌت 

 نوع الخلٌة  اولٌه  ثانوٌة 
3 V   1.35 V  جهد الخلٌة 

 التفاعل الكلى   
 

: تفاعل االنود     : فى خنيح امىقىدامذفاعلاخ  امحادسح   
2H2(g) + 4OH-

(aq)   4H2O(v) + 4e  , E=0,83 V  
                                      :تفاعل الكاثود 

O2(g)  +  2H2O(v) + 4e    4OH-
(aq)  , E=0,4 V 

                                         :التفاعل  الكلى  
2H2(g) + O2(g)  2H2O(v)  ,  E = 1,23 V 

 

 قازٌ ةيُ 

وطه  خنيه امىقىد  خنيه امسصاص

ح   اميقاٍز

شبكة من الرصاص 
مملوءة برصاص 

 اسفنجى 

 وعاء مجوف مبطن بطبقة 
من الكربون المسامى  

تسمح باالتصال بٌن 
الحجرة الداخلٌة و المحلول 

 االنود 

االلكترولٌتى  و ٌمرر بها 
 غاز  الهٌدروجٌن   

شبكة من الرصاص 
مملوءة بعجٌنه رطبة 

من ثانى اكسٌد 
 الرصاص 

وعاء مجوف  مبطن بطبقة 
من الكربون المسامى  

تسمح باالتصال بٌن 
الحجرة الداخلٌة و المحلول 

االلكترولٌتى و ٌمرر بها 
.الماء و  غاز  االكسجٌن    

 الكاثود 

حمض الكبرٌتٌك 
 المخفف

 االلكترولٌت  هٌدروكسٌد البوتاسٌوم 

 نوع الخلٌة  اولٌه  ثانوٌة 
2 V  1.23 V   جهد الخلٌه 

 التفاعل الكلى  
  فولت2=  فولت اما الخلٌة 12الحظ ان جهد بطارٌة الرصاص 

: امذفاعلاخ امحادسح فى امتطازيح 

 وتتم عند تشغٌل البطارٌة: تفاعالت التفرٌغ 

   :الحظ ان حمض الكبرٌتٌك ٌتؤٌن طبقا للمعادلة-  

 2H2SO4 (aq) →    4H+
(aq)     +     2SO4

 -2
(aq)   

  :(المصعد  )عند اآلنود -  1

Pb(s)    +    SO4 
2-

(aq)     →    PbSO4(s)      +    2e - 

.  فولت 36,0جهد التؤكسد القٌاسى 

  :(المهبط  )عند الكاثود -  2

PbO2(s)    +    4H+
(aq)     +    SO4 

2-
(aq)    +   2e -       

→    PbSO4(s)    +  2H2O(l) 

.  فولت 69,1جهد اإلختزال القٌاسى 

: وتكون معادلة التفاعل الكلى للتفرٌغ 

Pb(s)  +  PbO2(s)  +   4H+
(aq)   +  2SO4 

2-
(aq)             

  2PbSO4(s)   +   2H2O(l)         

 :وٌتم ذلك طبقا للمعادلة اآلتٌة : تفاعل الشحن   

2PbSO4(s)  +  2H2O(l)                    Pb(s)  +  PbO2(s) 
 +  2SO4 

2-
(aq)    +   4H+

(aq) 
 

 امذفاعلاخ امحادسح فى خنيه ايىٌ امنيشيىو 

   -LiC6 (s)    C6 (s)  + Li+(aq) + e:تفاعل االنود   .1
                           

 :تفاعل الكاثود  .2
LiCoO2 (s) CoO2 (s)  + Li+(aq)  + e-    

                               
 :التفاعل الكلى    .3

 LiC6 (s)  + CoO2 (s)              C6(s)  + LiCoO2(s)         
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   أهً اميظائه امىازدج ةامتاب امشاٍى

 :امقاٍىٌ الاول 
     كتلة المادة المذابة   =عدد الموالت المذابة= تركٌز المحلول   

  (L)الحجم ×                       حجم المحلول باللتر      كتلة المول 
 

 تفزيغ

 شحٍ

ىساطعح اميظائه امىازدج ةالاةىاب وامذى هى ىىضع 

 اىذحاٌ 



 مللٌتر من 200 جم من هٌدروكسٌد البوتاسٌوم فى  5.6اذٌب  (1)
  (  K = 56 , O=16 , H=1 ) الماء احسب تركٌز المحلول  

..............................................................................

..............................................................................
 ..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
.............................................................................  

  
 ( M 0.1) احسب كتلة الصودا الكاوٌة الالزمة لتكوٌن محلول  (2)

 ثم  ( Na=23  ,  O = 16  , H=1 ) مللٌتر  500منه فى  
 احسب عدد الجزٌبات الالزمة لذلك 

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................
.............................................................................  

..............................................................................
............................................................................. 

  :امقاٍىٌ امشاٍى 
  100     × كتلة المادة فى العٌنة او الخام=   النسبة المبوٌة  

                        كتلة العٌنة االصلٌة او الخام 
 كم طن من IIIاكسٌد حدٌد% 30ٌحتوى خام الهٌماتٌت على  (3)

   (  Fe = 56 , o=16 ) الخام ٌلزم النتاج طن واحد من الحدٌد 
..............................................................................
..............................................................................

 ..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
.............................................................................  

 
 جم من اكسٌد  0.411 جم من المجنتٌت نتج  ½عند اكسدة  (4)

  (Fe=56,O=16) احسب نسبة االكسٌد االسود فى الخام IIIالحدٌد 
..............................................................................
..............................................................................

 ..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
.............................................................................  

 
 

  قاٍىٌ اميعايسج: امقاٍىٌ امشامص 

Ma . Va      =     Mb . Vb                                       
na                    nb                                                   

 مل من حمض الهٌدروكلورٌك 40عند معاٌرة  : الفكرة االولى( 5)
(0.1 M ) مل من هٌدروكسٌد الصودٌوم احسب تركٌز 80 استهلك 

 هٌدروكسٌد الصودٌوم 
..............................................................................
..............................................................................

 ..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
.............................................................................  

 
 مل 20عند تعادل هٌدروكسٌد البوتاسٌوم مع  : الفكرة الثانٌة( 6)

  احسب كتلة هٌدروكسٌد البوتاسٌوم ( M 0.2)من حمض الكبرٌتٌك 
             ( K = 56 , O=16 , H=1  )   

..............................................................................

..............................................................................
 ..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
.............................................................................  

 مل من حمض الهٌدروكلورٌك  10عند تعادل   : الفكرة الثالثة( 7 )
  جم من كربونات الكالسٌوم احسب تركٌز الحمض 20استهلك  

..............................................................................

..............................................................................
 ..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
.............................................................................  

 
 جم من هٌدروكسٌد الكالسٌوم 7.4عند تعادل  : الفكرة الرابعة (8)

 مع حمض النٌترٌك احسب كتلة حمض النٌترٌك 
..............................................................................
..............................................................................

 ..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
.............................................................................  

عند تفاعل حجمٌن متساوٌٌن من حمض  : الفكرة الخامسة (9 )
الهٌدروكلورٌك وهٌدروكسٌد الكالسٌوم لهما نفس التركٌز بٌن نوع 
المحلول وما هو الدلٌل الذى ٌتشابه لونه فى هذا المحلول مع لون 

 عباد الشمس ؟ وما هو هذا اللون ؟ 
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
.............................................................................  
.............................................................................. 

 50 مع ( M 0.1) مل من حمض الكبرٌتٌك 100عند تفاعل  (10)
  بٌن نوع المحلول الناتج ( M 0.2)مل من هٌدروكسٌد الصودٌوم 

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................
.............................................................................  
.............................................................................. 

 مل من 100 جم من الصودا الكاوٌة مع 0.4عند تفاعل  (11)
  بٌن نوع المحلول ؟  ( M 0.1)حمض الهٌدروكلورٌك 

..............................................................................

..............................................................................
 ..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
.............................................................................  

 : مسؤلة المخلوط  (12 )



مخلوط من مادة صلبة ٌحتوى على كلورٌد صودٌوم وهٌدروكسٌد 
 مللٌتر من حمض 10 جم منه فاستهلك 0.1صودٌوم لزم لمعاٌرة 

 (Na=23 , O=16 , H=1) احسب  ( M 0.1)الهٌدروكلورٌك 
 نسبة هٌدروكسٌد الصودٌوم فى المخلوط -1
  (  CL=35.5)نسبة كلورٌد الصودٌوم فى المخلوط  - 2

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................
.............................................................................  

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................
.............................................................................  

 
 مسؤلة التطاٌر  (13)

 كتلتها  BaCL2.XH2Oعٌنه من كلورٌد البارٌوم المتهدرت 
 جم سخنت تسخٌنا شدٌدا حتى ثبتت كتلتها واصبحت 2.6903
 والصٌغة الجزٌبٌة x جم احسب نسبة ماء التبلر وقٌمة 2.2923
   ( Ba=137 , CL=35.5 , H=1 , O=16)للمركب 

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................
.............................................................................  

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................
.............................................................................  

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................
.............................................................................  

 
 : مسؤلة الترسٌب  (14)

عند اضافة محلول كلورٌد البارٌوم الى كبرٌتات الصودٌوم وتم فصل 
 جم احسب كتلة كلورٌد البارٌوم 2الراسب فوجد ان كتلته 

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................
.............................................................................  

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................
.............................................................................  

 
 جم من كلورٌد الصودٌوم الغٌرنقى الى وفرة من نترات 2اذٌب **

  جم من كلورٌد الفضة احسب 4.568الفضة فترسب 
 نسبة الشوابب  - 2نسبة كلورٌد الصودٌوم فى العٌنة    -1
 نسبة الكلور فى العٌنة - 3

(Ag=108 , CL=35.5 , Na=23 )   
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
.............................................................................  

..............................................................................
 ..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
.............................................................................  

  أهً اميظائه امىازدج عنى امتاب امشامص

(1) Kc  =  حاصل ضرب تركٌز النواتج كل مرفوع ألس 
           حاصل ضرب تركٌز المتفاعالت كل مرفوع ألس 

 احسب ثابت االتزان للتفاعل التالى  ( أ)
H2 + I2   =======2HI  علما بؤن التركٌزات 

 , 0.221) هى ( H2 , I2 , HI)الجزٌبٌة لكل من 
0.221 , 1.563 M )    

...................................................................

...................................................................

...................................................................
 .................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................
...................................................... 

 احسب تركٌز خامس كلورٌد الفوسفور من التفاعل االتى  ( ب)
PCL3 + CL2 =====PCL5  ,  Kc = 10  علما  

  ( M 0.1 , 0.2) هو (PCL3 , CL2)بؤن تركٌز 
...................................................................
...................................................................
...................................................................

 .................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................

...................................................... 
(2) Kp  =  حاصل ضرب ضغوط النواتج كل مرفوع ألس 

          حاصل ضرب ضغوط المتفاعالت كل مرفوع ألس 
  للتفاعل التالى Kpاحسب ثابت االتزان ** 

2NO + O2 =====2NO2   علما بؤن ضغوط الجزٌبٌة   
(NO , O2 , NO2 )   هى   ( 0.1 , 0.002 , 1 atm)  

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................
............................................... 

 قانون استفالد  (3)
 Ka = α2 . Ca       ,   α = √Ka / Ca     

[H3O+]  = √Ka . Ca     , [H3O] = α.Ca  
[OH-] = √Kb. Cb   ,  [OH-] = α.Cb    

  احسب درجة التفكك لحمض الهٌدروسٌانٌك(0.1 M) 
  6- 10 × 1.8= وثابت التؤٌن له 

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................



...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................
.................... 

  وتركٌزه % 3اذا كانت نسبة تؤٌن حمض ضعٌف(0.1M) 
 احسب ثابت التؤٌن 

...................................................................

...................................................................
 ...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................

...................................................... 

  احسب تركٌز اٌون الهٌدرونٌوم لحمض االسٌتٌك(0.1M) 
  8- 10× 2= وثابت التؤٌن له 

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................
...................................................... 

  احسب تركٌز اٌون الهٌدروكسٌل لمحلول االمونٌا(0.2M) 
    6-10 × 2.4=وثابت التؤٌن 

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

................................................................... 

  احسب تركٌز اٌون الهٌدرونٌوم لحمض ضعٌف درجة تؤٌنه
  مللٌتر 500 مول منه فى 0.2 موالرى نتٌجة اذابة 0.04

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

................................................................... 

................................................................... 
   PH , POHقوانٌن  (4)

PH=-log [H+]   ,     POH = -log[OH-]  
PKw = PH +POH = 14   

 وتذكر االتى

  انPH تخص الحمض اى اذا وجد قلوى او قاعدة تحسب 
POH لحساب 14 اوال ثم تطرح من PH   

  وكذلكPOH تخص القاعدة اى اذا وجد حمض تحسب 
PH لحساب 14 اوال ثم تطرح من POH   

  فى االحماض القوٌة تامة التؤٌن مثل حمض الكبرٌتٌك
 والنٌترٌك والهٌدروكلورٌك ٌكون 

 تركٌز الحمض × عدد ذرات الهٌدروجٌن = تركٌز الهٌدرونٌوم 

  حاصل ضرب[H+] [OH-]  = 10-14     
 اكمل الجدول التالى بما هو مناسب  ( أ)

H+ OH- PH  POH  نوع
 المحلول 

1x10-5 …….. ……. ……. ……… 

……. 1x10-3 ……. …….. ……… 
……. ……… …….. 8  …….. 

……. …….. Zero ……. ……… 

 POHحمض الهٌدروكلورٌك من االحماض القوٌة احسب  ( ب)
  موالرى 0.01له اذا علمت ان تركٌزه 

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................ 
 جم منه 20 لمحلول الصودا الكاوٌة عند اذابة PHاحسب  ( ت)

   ( Na=23 , O=16 , H=1)فى لتر من الماء 
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................ 

 
  وثابت التؤٌن له (M 0.1)حمض الهٌدروسٌانٌك  ( ث)

 تركٌز أٌون –نسٌة التؤٌن )  احسب  6- 10 × 1.8= 
 تركٌز اٌون الهٌدروكسٌل  -  PH  - POH- الهٌدرونٌوم 

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................ 
  6-10 × 2.4= وثابت التؤٌن (0.2M)محلول االمونٌا  ( ج)

  له   PHاحسب 
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................

..................................... ................................. 
 ...................................................................... 

 مسابل حاصل االذابة  (5)
 عدد موالت االٌون × درجة الذوبان = تركٌز االٌون 

 تركٌز المحلول المشبع من الملح شحٌح = درجة الذوبان 
 تركٌز االٌون                     =  

                   عدد موالت االٌون 
 حاصل ضرب تركٌزى اٌونى المركب المشبع = حاصل االذابة 

 

  احسب حاصل االذابة لفوسفات الكالسٌومCa 3(PO4)2 
 موالرى 3-10×2=  اذا علمت ان تركٌز اٌونات الفوسفات 

   موالرى 2-10= وتركٌز اٌون الكالسٌوم 



..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................
......................................................... 

................................................................... 

  احسب حاصل االذابة لبرومٌد الرصاصPbBr2  اذا 
  موالرى  3-10كانت درجة الذوبان 

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

.............................................................................. 
................................................................... 

  احسب درجة ذوبان برومٌد الفضة اذا علمت ان حاصل
  4-10= االذابة له 

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................ 
................................................................... 

  احسب درجة ذوبان فلورٌد الكالسٌومCaF2 مقدرة 
  (Ca = 40, F=19) 4-10× 4= لتر اذا كان حاصل االذابة /جم

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................
................................................................... 

  احسب تركٌز اٌون الفلورٌد اذا علمت ان حاصل االذابة
  6-10 × 4= لفلورٌد الكالسٌوم 

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................ 

 أهً اميظائه امىازدج عنى امتاب امساةع 

 ىظائه امقىج امدافعح امكهسةيح : اولا 
 جهد اختزال الكاثود + جهد تؤكسد االنود  = (emf)ك .د . ق 

  جهد اكسدة الكاثود –جهد تؤكسد االنود                      = 
   جهد اختزال االنود–جهد اختزال الكاثود                      = 

فى الجدول التالى احسب اكبر قوة دافعة كهربٌة ٌمكن  ( أ)
الحصول علٌها واقل قوة دافعة كهربٌة علما بؤن العناصر 

 ثنابٌة التكافإ وجهود اختزالها كالتالى 

(A)  (B)  (C)  (D)  
-0.76 V  -2.36 V  0.34 V 1.36 V  

 ثم اكتب الرمز االصطالحى لكل منها 
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
.............................................................................. 

................................................................... 
 

  0.76  ,  0.34-) جهد اكسدتهما  (  A , B) عنصران  ( ب)

 فولت على الترتٌب تكونت منهما خلٌة كهربٌة 

تفاعل االنود                  **     اٌهما انود واٌهما كاثود             ** 

التفاعل الكلى                                               **  تفاعل الكاثود                          **

 الرمز االصطالحى للخلٌة                      **(ك . د . ق )**

 رسم تخطٌطى للخلٌة  ** نوع الخلٌة                       **

 
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
.............................................................................. 

................................................................... 
 

 بٌن هل هذا التفاعل ٌتم بشكل تلقابى ام غٌر تلقابى  ( ح)
Zn+2 + 2Cl-         Zn + Cl2  

 وفقا لالتى 
Zn         Zn+2 + 2e      E=0,76 volt   
Cl2 +  2e          2Cl-    E= 1.36 volt  

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

.............................................................................. 
................................................................... 

 رتب العناصر التالٌة تنازلٌا كعوامل مختزلة  ( خ)
(1) Zn+2 | Zn      E = -0.76 V  
(2) Cu+2 |Cu       E = 0.34 V  
(3)  Pt |Pt+2      E = -1.2 V  
(4) K+ |K          E = -2.9V   

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
………………………………………………….. 

 

  ىظائه قىاٍيُ فازاداي: ساٍيا  

 الزمن بالثوانى × شدة التٌار باالمبٌر = كمٌة الكهربٌة بالكولوم  ** 
  كمٌة الكهربٌة بالكولوم=               الزمن بالثوانى 

                                      شدة التٌار باالمبٌر 
  96500×كمٌة الكهربٌة بالفاراداى =     كمٌة الكهربٌة بالكولوم 

 
 كولوم 6000كم دقٌقة تلزم لمرور كمٌة من الكهربٌة  : 1مثال 

  امبٌر 10عندما تكون شدة التٌار المارة 
..............................................................................
..............................................................................



..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

.............................................................................. 
................................................................... 

 
  فاراداى 2احسب شدة التٌار المارة لمدة دقٌقتٌن عندما ٌمر  : 2مثال

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

.............................................................................. 
................................................................... 

 
 10احسب كمٌة الكهربٌة بالفاراداى عندما ٌمر تٌار كهربى  : 3مثال

 امبٌر لمدة ساعة 
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
.............................................................................. 

................................................................... 
 

 الكتلة المكافبة   × (F)كمٌة الكهربٌة = كتلة المادة المترسبة ** 
  الكتلة المكافبة× كمٌة الكهربٌة بالكولوم                        =  

                                      96500  
  الكتلة المكافبة× الزمن بالثوانى × شدةالتٌار باالمبٌر            = 

                                  96500  
 .             الوزن الذرى او الكتلة الذرٌة            =الكتلة المكافبة 

 عدد االلكترونات المفقودة او المكتسبة  )                       التكافإ 

  0.1احسب كتلة االلومنٌوم المترسبة نتٌجة مرور F 
 ( Al=27) فى مصهور اكسٌد االلومنٌوم      

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................ 
................................................................... 

 
 2 جم من الفضة نتٌجة مرور 10.8كم دقٌقة تلزم لترسٌب 

امبٌر 
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................ 

 

  965احسب كتلة الكلور المتصاعدة نتٌجة مرور 
  (Cl =35.5)كولوم فى محلول كلورٌد الصودٌوم    

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................
.......................................... 

................................................................... 
 

  5.6احسب عدد االلكترونات المفقودة عندما ٌترسب 
 كولوم 19300جم من الحدٌد نتٌجة مرور 

(Fe=56)                                        
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................

.......................................... 
................................................................... 

 
 التكافإ  × 1F= او وزن ذرى  (جم /ذرة)لترسٌب ذرة جرامٌة ** 

  احسب عدد الفاراداى الالزم لترسٌب ذرة جرامٌة من
 الكالسٌوم  

  
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
.............................................................................. 

................................................................... 
 

  0.1احسب كمٌة الكهربٌة بالكولوم الالزمة لترسٌب 
 جم من االلومنٌوم /ذرة

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

.............................................................................. 
................................................................... 

 
  كمٌــــــــــــــة الكهربٌة بالفاراداى= عدد الموالت للذرات 

                                     التكافإ 
  كمٌــــــــــــــــة الكهربٌة بالكولوم                     = 

 التكافإ  ×  96500                            

  965احسب عدد موالت الكالسٌوم المترسبة نتٌجة مرور 
 كولوم 

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

.............................................................................. 
 

 

  مول  0.01احسب شدة التٌار المارة لمدة دقٌقة لترسٌب 
 من الفضة من محلول نترات الفضة 

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

.............................................................................. 
................................................................... 



 

  مول 2احسب كمٌة الكهربٌة بالفاراداى الالزمة لترسٌب 
 من االلومنٌوم 

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

.............................................................................. 
................................................................... 

 

  احسب حجم غاز الكلور المتصاعد فىS.T.P  نتٌجة 
  كولوم فى محلول كلورٌد الصودٌوم 9650مرور 

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

.............................................................................. 
................................................................... 

 
 لحساب سمك طبقة طالء تجرى الخطوات التالٌة 

 تحسب كتلة المادة المترسبة من قانون فاراداى - 1
 ٌحسب حجم طبقة الطالء من العالقة - 2

 الكثــــــــــــــــــــــــــــــــافــــة =  حجم طبقة الطالء  
                            كتلة المادة المترسبة  

  حجم طبقـــة الطالء=  سمك طبقة الطالء  - 3
                              المســــــــا حـــــــــة 

 بطبقة من 2 سم100عند طالء شرٌحة من النحاس مساحتها : مثال 
 امرت كمٌة من الكهربٌة مقدارها 3سم/ جم 13.2الذهب كثافتها 

   ( Au=179) فاراداى احسب سمك طبقة الطالء   0.1
Au+3 + 3e        Au      

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

.............................................................................. 
................................................................... 

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................ 
 
 

 

  امقاٍىٌ امشاٍى مفازاداي

  الكتلة المكافبة لالول =كتلة العنصر المترسبة فى الخلٌة االولى  
 الكتلة المكافبة للثانى = كتلة العنصر المترسبة فى الخلٌة الثانٌة  

خلٌتان تحلٌلٌتان تحتوى االولى على محلول نترات الفضة  (1

الثانٌة على محلول كبرٌتات نحاس متصلتان معا على , 

التوالى أمرت بهما كمٌة واحدة من الكهرباء فزاد كتلة 

 جم  احسب الزٌادة 5.4الكاثود فى الخلٌة االولى بمقدار 

فى كتلة كاثود الخلٌة الثانٌة واكتب تفاعل الكاثود فى 

   ( Cu = 63.5 .    Ag = 108 ).  الخلٌةاالولى 

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................
.......................................... 

 

منتدى االمتحان التعلٌمى 

www.exam-eg.com 

 

 

وفى امَهايح اديَى ىُ هللا عصوطه اٌ 

اكىٌ وفقر فى دقديً اميادج امعنييح 

امذى دحظى ةاقتال وحث شديد مطلاةَا 

 الاعصاء 

كيا اديَى ىُ هللا عصوطه اٌ يىفقكً فى 

 حيادكً اميقتنح 

 وىصيد ىُ امسقى وامذقدو 

 وطعنكً هللا ىيُ ٍفذخس ةهً وٍعذص ةهً 

 وفقكً هللا مكه ىا هى خيس 

 عتدامظلاو امديتاوي / ىظذس 

 

 

 

 

 

 

 

 


