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439اجملةاسلكتلةاالاتفنىاوالاتاتحدثاسثناءاسلتفاعلاسلكيميائياعبارةاعنا...   ااسلاؤسلا

ساتنتاجدنظريةجفرضيةبقانوناعلميأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
قانوناعلمي.

440اعلمايقومابدرساةانظرياتاتركيباسلمادة:   ااسلاؤسلا

سلكيمياءاسلنوويةدسلكيمياءاسلفيزيائيةجسلكيمياءاسلذريةباسلكيمياءاسلتحليليةاأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
سلكيمياءاسلذرية.

علم الكيمياء
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افياسلبحثاسلعلمي،اأياخطوستاسلطريقةاسلعلميةاسآلتيةايقومابهااأحداسلعلماءاعندماايالحظا   ا3سلاؤسلا
ظاهرةاجديدةافياسلطبيعة؟

440ا

سختباراسلنتائجدتحليلاسلنتائججسالاتنتاجبصياغةافرضيةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
صياغةافرضية.

440افرعاسلكيمياءاسلذيايدرساسلمركباتاسلتياتحتوياعلىاسلكربون:   ا4سلاؤسلا

سلكيمياءاسلفيزيائيةدسلكيمياءاسلذريةاجسلكيمياءاسلعضويةبسلكيمياءاسلتحليليةاأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
سلكيمياءاسلتحليليةاتدرساأنوسعاسلموسداومكوناتها،اسلكيمياءاسلذريةاتدرسانظرياتاتركيباسلمادة.

سلكيمياءاسلفيزيائيةاتدرساالوكاسلمادةاوتغيرستها،اغيراسلعضويةاتدرساسلتياالاتحتوياعلىاكربون.
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ا43اأيامماايلياغيرامتجانس؟   ااسلاؤسلا

اسلهوسءاسلجويدسلبرتقالجاسلشايااباسلفوالذأ

سلجوسب:ا)ج(
سلشرح:ا

سلمخلوطاسلغيرامتجانس:اهوامخلوطاالاتمتزجافيهاسلموسد،ابلاتبقىافيهاسلموسدامتمايزسابعضهااعنا
بعض،اوتركيبهاغيرامنتظم.

سلمخلوطاسلمتجانس:اهوامخلوطالهاتركيباثابتاومحدداواتمتزجامكوناتهابانتظام.اوايطلقاعلىا
سلمخاليطاسلمتجاناةاساماسلمحاليلامثلاسلشاياواسلعصيراواسلفوالذاوهوامخلوطامتجانسامناسلفلزست.

ا43ااطريقةالفصلاسلمادةاسلصلبةاعناسلاائلة:   ااسلاؤسلا

سلتااميدسلتبلورجاسلترشيحااباسلتقطيرأ

سلجوسب:ا)ب(
سلشرح:ا

سلترشيح:اهواأالوباياتعملافيهاحاجزامااميالفصلامادةاصلبةاعنااائل.
سلتقطير:اأالوبالفصلاسلموسداسعتمادساعلىاسالختالفافيادرجةاغليانها.

سلتبلور:اطريقةاللفصلاتؤدياإلىاسلحصولاعلىامادةانقيةاصلبةامنامحلولايحتوياعلىاهذهاسلمادة.
سلتاامي:اعمليةاتتبخرافيهااسلمادةاسلصلبةادوناسلمرورابالحالةاسلاائلة.

Hابقانونا؟ا   ااسلاؤسلا O2 2 Hاوافوقاأكايداسلهيدروجينا O2 ا43ايوضحامركبااسلماءا

حفظاسلكتلةدحفظاسلطاقةجسلناباسلثابتةب سلناباسلمتضاعفة أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
قانوناسلناباسلمتضاعفة؛األنهاتمتامضاعفةاجزيءاسألكاجين.

المادة
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ا43اأيامناسآلتيامناسلعناصراسلكيميائية؟   ااسلاؤسلا

Hأ O2ب  HCL جCrدCO2

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
ألناCrاهواعنصراسلكروماأمااباقيافهيامركبات.

ا43ااأيامناسآلتيايعتبرامادة؟   ا9سلاؤسلا

موجاتارسديودحرسرةجاهوسءاابضوءأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
سلمادةاهياكلاشيءايشغلاحيزساولهاكتلة.

ا43اثابتاسالرتفاعافيادرجةاسلغليانايعتمداعلى:   ا0اسلاؤسلا

xxxxدxxxxجطبيعةاسلمذيببطبيعةاسلمذسب أ

سلجوسب:ا)ب(
سلشرح:ا

ثـابتاسرتفاعادرجهاسلغليانايعتمداعلىا)طبيعةاسلمذيبافقط(،اأمااسالرتفاعاافيادرجهاسلغليانايعتمداعلىا
عدداجامياتاسلمذسب.

يجباسلتركيزابيناإذساكـاناسلمطلوباثابتاسالرتفاعالدرجهاسلغلياناأواسالرتفاعافيادرجهاسلغليانافقط.ا
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ا43اسلخاصيةاسإلاموزيةاهي:   اااسلاؤسلا

اسنتشاراسلمذيباخاللاأ
xxxxدxxxxج xxxx  بغشاءاشبهامنفذا

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
اسنتشاراسلمذيباخاللاغشاءاشبهامنفذ.

ا43اسلمادةاسلتيايزدسداحجمهااعنداتحولهاامنااائلاإلىااصلباهيا...   اااسلاؤسلا

H  بCO2أ O2جNH3دHCL

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
ألناسلماءايتمدداعنداسنخفاضادرجةاسلحرسرة.

ا43ااأيامناسآلتياالايصنفامناسلمركبات؟ا   ا3اسلاؤسلا

C  بملحاسلطعاماNaClأ H OH2 5 NH3جسإليثانولا Crدسألمونياا

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
ألناCrاهواعنصراسلكروماأمااباقيافهيامركبات.
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ا43اأيامناسآلتياالايعدامناخوسصاسلبوليمرست؟   ا4اسلاؤسلا

امعظمهاايذوبافياأ
ارديئةاسلتوصيلاجاغيرانشطةاكيميائيابسلماء

ذستاساتخدسماتادللكهرباء
صناعيةاعديدة

سلجوسب:ا)أ(
سلشرح:ا

سلبوليمرست:اجزيئاتاكبيرةاتتكونامناسلعديدامناسلوحدستاسلبنائيةاسلمتكررة.
مناخصائصاسلبوليمرست:اغيراقابلةاللصدأ،ايمكنااحبهااإلىاأليافارقيقة،االايذوبافياسلماء،اغيرا

نشطةاكيمائيا،ارديئةاسلتوصيلاللكهرباء،ااوكذلكالهاساتخدسماتاصناعيةاعديدة.ا

ا43امناسألمثلةاعلىاسلصفاتاسلكيميائية:   اااسلاؤسلا

اائلدمركبابلورياصلبجعديماسلرسئحةباسلماءاعديماسللونأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
امركبابلورياصلب.ا

ا43اايتكوناسلطباشيرامنا؟   اااسلاؤسلا

كربوناتاسلماغنيايوماداكربوناتاسلبوتاايومجاكربوناتاسلصوديومباكربوناتاسلكالايوماأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
.CaCO3كربوناتاسلكالايوما
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ا43ااسالرتفاعافيادرجةاسلغليانااببها...     اااسلاؤسلا

أ
 سنخفاضادرجة 
 سلتجمدافياجزيئات

سلمذيب
اسرتفاعادرجةاسلتجمداب

جفياجزئياتاسلمذيب
 سنخفاضادرجة 
 سلتجمدافياجزيئات

سلمذسب
اسرتفاعادرجةاسلتجمداد

فياجزئياتاسلمذسبا

سلجوسب:ا)ج(
سلشرح:ا

تتنااباقيمةاسالرتفاعافيادرجةاسلغلياناتناابااطردياامعاموالليةاسلمذسبافياسلمحلول؛اأياأنهاكلماازسدا
عدداجايماتاسلمذسبافياسلمحلولازسداسالرتفاعافيادرجةاسلغلياناوتزدسداعدداسلجايماتابانخفاضا

درجةاسلتجمدا)سرتفاعادرجةاسلغليان(.

ا43امااسلمذسباسلذياتقلاذسئبيتهاعندازيادةادرجةاحرسرةاسلمذيبامناسآلتيا؟    اااسلاؤسلا

xxxxدH2SO4جNaClبCO2أ

سلجوسب:ا)أ(
سلشرح:ا

تزدسداذسئبيةامعظماسلموسداسلصلبةاواسلاائلةافياسلمذيباتاسلاائلةابارتفاعادرجةاسلحرسرة،اأماابالنابةا
للغازستافياسلاوسئلافيالحظاعكساذلكاإذاأناعمليةاسلذوبانابالنابةاللغازستافياسلاوسئل،اواهناا

CO2اهواغازاثانياأكايداسلكربون،اأمااحمضاسلكبريتيكاH2SO4افهوااائل،اواكلوريدا

سلصوديوماNaClاا)ملحاسلطعام(امادةاصلبة.

ا43اافصلاسلمخلوطاسلغيرامتجانس:   ا9اسلاؤسلا

xxxxدxxxxجسلتقطيربسلترشيحأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلترشيحاياتخدمالفصلاسلمخاليطاسلغيرامتجاناةاواسلتقطيراطريقةالفصلاسلمخاليطاسلمتجاناة.
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ا43امادةاتحتوياعلىاتركيبامحددامناعدةاعناصر:   ا0اسلاؤسلا

xxxxدمركبجمخلوطاغيرامتجانسبمخلوطامتجانسأ

سلجوسب:ا)ج(
سلشرح:ا

سلمخلوطاسلغيرامتجانس:اهوامخلوطاالاتمتزجافيهاسلموسد،ابلاتبقىافيهاسلموسدامتمايزسابعضهااعنا
بعض،اوتركيبهاغيرامنتظم.

سلمخلوطاسلمتجانس:اهوامخلوطالهاتركيباثابتاومحدداواتمتزجامكوناتهابانتظام.
سلمركب:امزيجامكونامناعنصريناأواأكثرامتحديناكيميائيا.

ا43ااأياسلخوسصاسلتاليةانوعية؟   اااسلاؤسلا

سلماافةدسلطولجسلكثافةبسلكتلةأ

سلجوسب:ا)ب(

سلشرح:ا
خوسصاسلمادة:اإماافيزيائيةاأواكيميائية.

1ا-اسلخاصيةاسلفيزيائية:اخاصيةايمكنامالحظتهااأواقيااهاادوناتغييراتركيباسلعينة،امثل:اسلكثافةاوا
سللوناواسلرسئحةاواسلقااوةاوادرجةاسالنصاراواسلغليان.اكمااتنقاما)سلخوسصاسلفيزيائية(اإلىاكميةاوا

نوعية.
أا-سلخوسصاسلكمية:اتعتمداعلىاكميةاسلمادةاسلموجودة،امثل:اسلكتلةاواسلطولاواسلحجم.

با-اسلخوسصاسلنوعية:االاتعتمداعلىاكميةاسلمادةاسلموجودة،امثل:اسلكثافة.
2ا-سلخوسصاسلكيميائية:اهياقدرةامادةاعلىاسالتحادامعاغيرهااأواسلتحولاإلىامادةاأخرى.

ا43اتفصلامكوناتاسلحبرابـا:   اااسلاؤسلا

xxxxدسلكروماتجرسفياجسلتقطيربسلترشيحأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
سلكروماتجرسفيا:اطريقةالفصلامكوناتاسلمخلوطاباالعتماداعلىاقابليةاسنجذسباكلامكونامنامكوناتا

إلىاسلاطحامادةاأخرى.
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ا43امناخوسصاعناصراسلمركباتاأنامكوناتها؟   ا3اسلاؤسلا

يحدثابينهااتفاعلابغيراثابتةأ
يمكنافصلهاابالطرقادالايحدثاتفاعلجكميائي

سلفيزيائية

سلجوسب:ا)ب(
سلشرح:ا

مناخوسصاسلمركباتاأيضا:
1-اتختلفاخوسصاسلمركباتاعناسلخوسصاسلعناصراسلدسخلةافياتركيبها.

2-ايمكناتجزئةاسلمركباتاإلىاعناصراأصغرامنهاابينمااسلعناصراالايمكناتجزئتهااإلىاأصغرامنها.
3-ايمكناتحليلاسلمركباتاإلىامكوناتهاابينمااسلعناصراالايمكناتحليلها.

ا43اعنداإضافةامادةاغيرامتطايرةاإلىامحلولافإن:   ا4اسلاؤسلا

الاتتأثرادرجةاسلغليانابدرجةاسلغلياناتنخفضأ
درجةاسلتجمداترتفعددرجةاسلغلياناترتفعجوادرجةاسلتجمد

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
سلخوسصاسلجامعةاللمحاليل:اإرتفاعادرجةاسلغلياناواسلضغطاسالاموزياواسنخفاضادرجةاسلتجمداوا

سلضفطاسلبخاري.

ا43اماالوناغازاNO2ا؟   اااسلاؤسلا

xxxxدxxxxجxxxxببنيامحمر أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
ابنيامحمر.
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ا43اإذساكانتاسلمادةاتحتوياعلىاتركيبامحدداوتتكونامناعدةاعناصرافإنهااتامىا...   اااسلاؤسلا

نظيرسدمركباجمخلوطاامتجاناابمخلوطااغيرامتجانسأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
مركبا.

   اااسلاؤسلا

مناخاللاسلعالقةابيناسلذوبانيةاودرجةا
سلحرسرةافياسلنموذجاجانبهافإنا

أكثراسلموسداذوبانيةاعنداسرتفاعادرجةا
سلحرسرةاهياسلمادة:

ا43ا

HدGجFبEأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
.H

ا43اأياسلخوسصاسآلتيةاللحديداهياخاصيةاكيميائية؟   اااسلاؤسلا

موصلاجيداللكهرباءابكثافتهاأعلىامناسلماء أ
 يكوناصدأافياسلهوسءدقابلاللطرقاواسلاحبجواسلحرسرة

سلرطب

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
ايكوناصدأافياسلهوسءاسلرطب.
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ا43ايامىامقياسامقاومةاسلاائلاللتدفقاواسإلنايابابـا:   ا9اسلاؤسلا

سلتالصقاواسلتمااكدسلميوعةجسلتوتراسلاطحيبسللزوجةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سللزوجة.

مااسلتشابهابيناسلمتشكالتاسلضوئيةافيا   ا30سلاؤسلا
سلراماسلتالي؟

Z X

W

Y

C Z Y

W

X

C

ا43ا

خوسصافيزيائيةاواجخوسصاكيميائيةبخوسصافيزيائيةأ
سلصيغةاسلبنائيةدكيميائية

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
خوسصافيزيائيةاواكيميائية.

ا43ايعتبراسلهوسءامناأنوسعاسلمحاليلايتكونافيهااسلمذيباوسلمذسبا...   اا3سلاؤسلا

صلب-غازداائل-غازجاغاز-غازباائل-اائلأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
نيتروجينا%78ا)مذيب(ا-اأكاجينا%21ا)مذسب(.
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ا43اأيامماايلياتغيراكيميائي؟   اا3سلاؤسلا

اعوداثقابارمشتعلدااماءايغليجاآيساكريماينصهرباكراذسئبافياماءأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
سلتغيراسلكيميائي:اتغيرافياتركيباسلمادةاواخوسصهااتؤدياإلىاتكويناموسداجديدة.ا
سلتغيراسلفيزيائي:اتغيرافياسلخوسصاسلفيزيائيةادوناأنايتغيراتركيبهااسلكيميائي.

ا43اسلمعادالتاسلكيميائيةاتحققاقانونا...   ا33سلاؤسلا

سلناباسلثابتةداحفظاسلشحنةجحفظاسلكتلةبحفظاسلطاقةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
حفظاسلكتلة.

ا43اأياخوسصاملحاسلطعاماتمثلاخاصيةاكيميائية؟   ا34سلاؤسلا

الايتفاعلامعاسلماءاأ
لونهاأبيضدشكلهابلوريجاطعمهامالحبسلنقي

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
خوسصاكيميائية:اقدرةاسلمادةاعلىاسإلتحادامعاغيرها.
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ا43اأيامناسآلتيامناخصائصاسلمخاليطاسلمتجاناة؟   اا3سلاؤسلا

تنفصلامعامروراأ
الايمكناسلتمييزابينادظاهرةاتندسلجسلحركةاسلبرسونيةبسلوقت

مكوناتها

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
الايمكناسلتمييزابينامكوناتها.

ا43امناخوسصاسلمخلوط:ا   اا3سلاؤسلا

الاتفقدامكوناتهاأ
ينتجاعناتفاعلابخوسصها

تفصلامكوناتهجكيميائي
تتكوناموسدهابنابادبطرقاكيميائية

ثابتة

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
الاتفقدامكوناتهاخوسصها.

ا43اأياسلعبارستاصحيحاللمادةافياسلحالةاسلصلبة؟   اا3سلاؤسلا

جايماتهاامتالصقةاأ
حركتهااسنتشاريةداقابلةاللضغطجتأخذاشكلاسلوعاءببقوة

سلجوسب:ا)أ(

سلشرح:ا
خصائصاسلموسداسلصلبة:ا

-اقوةاسلتجاذبابيناجايماتهااقوية.ا
ا-اذستاحجماوشكلاثابتان.ا
-اغيراقابلةالالنضغاط.ا

ا-اكثافتهااعاليةا)أكبرامناسلاوسئلاوسلغازست(.
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ا43اليسامناسلخوسصاسلجامعةاللمحاليل:   اا3سلاؤسلا

سإلنخفاضافيادرجةادسلكثافةجسلضغطاسألاموزيبسرتفاعادرجةاسلغليانأ
سلتجمد

سلجوسب:ا)ج(

سلشرح:ا
سلخوسصاسلجامعةاللمحاليل:ا

ا-سلضغطاسلبخاري:اضغطاوسقعاعلىاجدرسناوعاءامغلقاوتحدثهاجزيئاتاسلاائلاسلمتحولةاإلىاغازا
)سلضغطاسلبخارياينقصابزيادةاعدداجايماتاسلمذيب(.

ا-سإلرتفاعافيادرجةاسلغليان:اسلفرقابينادرجةاغلياناسلمحلولاودرجةاغلياناسلمذيباسلنقي.ا
ا-اسإلنخفاضافيادرجةاسلتجمد:اسلفرقابينادرجةاتجمداسلمحلولاودرجةاتجمدامذيبهاسلنقي.ا
ا-اسلضغطاسألاموزي:اضغطاإضافياناتجاعناسنتقالاجزيئاتاسلماءاإلىاسلمحلولاسلمركز.ا

ا43اإحاطةاجايماتاسلمذسبابجايماتاسلمذيب:   ا39سلاؤسلا

سلكاراسلموليدسلموالريةجسلذوبانبسلتركيزأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
سلذوبان.

ا43اتحولاH2OالـاH2O2ايمثلاقانون:   ا40سلاؤسلا

اسلناباسلثابتةدسلناباسلمتضاعفةجاحفظاسلكتلةبحفظاسلطاقةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
سلناباسلمتضاعفة.
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ا43الفصلاسأليوناتاذستاسلكتلاسلمختلفةافإننااناتخدماجهاز:   اا4سلاؤسلا

مطيافاسلكتلةدسلليزرجأنبوباسألشعةاسلاينيةبسلمجهراسلنفقياسلمااحأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
مطيافاسلكتلة.

ا43اكلوريداسأللمنيوماهوا...   اا4سلاؤسلا

ALBr3دAL2O3جALF3بAlCl3أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
AlCl3

ا43اعنداإضافةامادةاغيرامتطايرةاإلىاسلاائلاسلنقيافإنا:   ا43سلاؤسلا

أ
درجةاسلغلياناترتفعا
وادرجةاسلتجمدا

تنخفض
درجةاسلغلياناتنخفضاب

درجةاسلغلياناالاجوادرجةاسلتجمداترتفع
دتتأثر

درجةاسلغلياناتنخفضا
وادرجةاسلتجمدا

تنخفض

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
درجةاسلغلياناترتفعاوادرجةاسلتجمداتنخفض
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ا43اسلملحاعبارةاعنا...   ا44سلاؤسلا

اخليطدامحلولجمركب بعنصرأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
مركب.

ا43اأيامناسلتاليامادة؟   اا4سلاؤسلا

اسلحرسرةداسلموجاتجسلدخان بسلضوءأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
سلدخان.

ا43الياتامناخصائصاسلبولياإيثيلن؟   اا4سلاؤسلا

نشطاكيميائياداارديءاسلتوصيلجالايذوبافياسلماءبشمعيأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
نشطاكيميائيا.

ا43اأياسآلتياالايصنفامادةاحاباسلتعريفاسلعلمياللمادة؟   اا4سلاؤسلا

سلماءدسلحرسرةجسلترسببسلهوسءأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
سلمادة:اكلاماالهاكتلةاويشغلاحيزسامناسلفرسغ.

https://www.instagram.com/nooracademysa/
https://twitter.com/NoorAcademySa?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://api.whatsapp.com/send?phone=966551765440
https://t.me/nooracademysa
https://t.me/nooracademysa


@nooracademysa                0551765440

C جميع الحقوق محفوظة

@nooracademysa             @AlShamiel           0551765440

19

ا43اأياسلموسداسلتاليةاتابباتناقصافياطبقةاسألوزون؟ا  اا4سلاؤسلا

اسلكلوروفلوروكربوندأكاايداسلنيتروجينجأكاايداسلكبريتبثانياأكايداسلكربونأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
اسلكلوروفلوروكربون.

ا43اسلصفةاسلكميةالورقةاسإلجابةاسلتيابينايديك:  ا49سلاؤسلا

رسئحتهادلونهاجمقااهابملماهاأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
مقااها.

ا43اأياسلتغيرستاسلتاليةايعداتغيرافياتركيباسلمادةاوخوسصهااويؤدياإلىاتكويناموسداجديدة؟   ا0اسلاؤسلا

تغيرافيزيائيدتغيراكيميائيجتغيراكميبتغيرانوعي أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
تغيراكيميائي.
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ا43ااياتخدماكدليلاإليجاداكميةاسلمذسب:   اااسلاؤسلا

سلخاصيةاسألاموزيةدسلكهرواتاتيكيةجسلحركةاسلبرسونيةبتأثيراتندسلأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
تأثيراتندسل.

ا43اعندماايعادلاضغطاسلاائلاضغطاسلغازاسلمحيطابهايحدث:   اااسلاؤسلا

غليانداسنخفاضادرجةاتجمدجاذوبانابسنصهارأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
غليان.ا

439ااسلمركباتاسآلتيةاصيغتهاسألوليةاتماثلاصيغتهاسلجزيئية:   ا3اسلاؤسلا

C6H6دC6H12جH2OبH2O2أ

سلجوسب:ا)ب(
سلشرح:ا

سلصيغةاسألوليةاهياأباطاصورةاللمركباسلجزيئي.
فنجداأناسلماءاصيغتهاH2Oاوالايمكناتبايطهاأكثراإلىاصيغةاأولية.

فبالتالياتكوناسلصيغةاسألوليةاللماءاتماثلاصيغتهاسلجزيئية.
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439اتماتحليلاماءابجهازاسلتحليلابمقدسرا18Gاوكتلةاسلغازاسلمنبعثامنهاهواقانون:   ا4اسلاؤسلا

سلعاماللغازستدسلناباسلثابتةجحفظاسلطاقةبسلناباسلمتضاعفةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
سلناباسلثابتة.

439اإحدىاحاالتاسلمادةايكوناشكلهااوحجمهااغيراثابتاومتباعدةاهي:   اااسلاؤسلا

سلبالزمية دسلحالةاسلغازيةجسلحالةاسلاائلةبسلحالةاسلصلبةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
سلحالةاسلصلبة:اسلشكلاوسلحجماثابتان.

سلحالةاسلاائلة:اسلحجماثابت،اسلشكلاغيراثابت.

439اكلامماايلياعوسملاتؤثراعلىاسلذوبانيةاماعدس:   اااسلاؤسلا

زيادةادرجةاحرسرةبزيادةامااحةاسلاطحأ
عدماتالمساسلمذيبجسلمذيب

زيادةاسلتالمسابيندواسلمذسب
سلمذيباواسلمذسب

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
مناسلعوسملاسلمؤثرةاعلىاسلذوبانيةاهياسلتحريكا)تالمساجايماتاسلمذيباوسلمذسب(اوامااحةاسلاطحا

وادرجةاسلحرسرة.
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439اامناسلتاليايمثلاخاصيةافيزيائية؟   اااسلاؤسلا

توصيلاسلنحاسادسحترسقاقطعةاخشبجفقدسناسلفضةابريقهابتكوناصدأاسلحديدأ
للكهرباء

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
توصيلاسلنحاساللكهرباءايعداخاصيةافيزيائيةاولياتاكيميائيةاألناسلنحاساعندماايوصلاسلكهرباءاالا

يتغيراتركيبهاواالايكونامادةاجديدةاواإنمااتتحركاجزيئاتهافقط.

439اأيامماايلياتغيراكيميائي؟   اااسلاؤسلا

عوداثقابايحترقدآيساكريمامنصهرجماءامغليباااكراذسئبافياسلماءاأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
ألناسالحترسقايعداتغيرًساكيميائيااحيثاأناتركيباسلمادةايتغير.

منامميزستاسلمخلوط:   ا9اسلاؤسلا
439ا

خوسصامكوناتهأ
يحدثاتفاعلبالاتتغير

يتمافصلامكوناتهجكيميائيابيناامكوناته
تتحدامكوناتهدبطرقاكيميائية

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
ألنامكوناتاسلمخلوطاالايحدثاأياتفاعلاكيميائيابينها،افيبقىاكلاعنصرامناسلمخلوطامحافظااعلىا

خوسصه،اإذسافخوسصامكوناتاسلمخلوطاالاتتغير.
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439ادرجةاسلحرسرةاسلتياتتغيراعندهااسلمادةامناسلحالةاسلصلبةاإلىاسلاائلة:   ا0اسلاؤسلا

سالنصهاردسلتبخرجسلغليانبسلتجمدأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
سالنصهار.

439اأيامناسلتالياليسامركبااكيميائيا؟   اااسلاؤسلا

Br2دHClجCH4بNaclأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
ألنهاعنصرامكونامنانوعاوسحدامناسلذرست.

439اأيامماايلياالايعدامناسلمركبات؟   اااسلاؤسلا

سلبرومدسألمونياجسإليثانولبملحاسلطعامأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
ألنهاعنصرامكونامنانوعاوسحدامناسلذرست.
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439اأياسالتيايعداتغيرساكيميائي؟   ا3اسلاؤسلا

تكثفدتبلورجسنصهاربتحللأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
تحلل.

439ايمكنافصلامخلوطاسلرملاوسلملحابااتخدسم؟   ا4اسلاؤسلا

سلتبخردسلتقطيرجسلترشيحبسلتبلورأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
سلترشيح.

439اسمتصاصاسلمالبساسلقطنيةاللعرقاتطبيقاعلى:   اااسلاؤسلا

سلجاذبيةاسألرضيةدسلتوتراسلاطحيجسلخاصيةاسلشعريةبقاعدةابااكالأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
سلخاصيةاسلشعريةاهياخاصيةاسرتفاعاسلماءادسخلاسألنابيباسلضيقةاعنداوضعهافيها،امثل:اسرتفاعاسلماءا

فياجذوراسلنباتامناسألافلاإلىاأعلىاسلنبتةاوسرتفاعاسلوقودافيافتيلاسلقنديل.
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440اسلصيغةاسلكيميائيةالمركباأكايداثنائياسلهيدروجينا:   اااسلاؤسلا

H3OدH2OجOHبHO2أ

سلشرح:سلجوسب:ا)ج(
H2O

440اأياسلبياناتاسآلتيةاكمية؟   اااسلاؤسلا

سلدورقاسلزجاجيادسأللعاباسلناريةاملونةجسلليموناطعمهاحامضبسلماءاعديماسللوناأ
100ml

سلشرح:سلجوسب:ا)د(
سلبياناتاسلنوعية:ابياناتاوصفيةاتصفابعضاسلخوسصاسلفيزيائيةاكاللوناأواسلرسئحةاأواسلطعم.

سلبياناتاسلكمية:ابياناتارقميةاتبينامقدسراسلخاصيةامثلاسلضغطاوادرجةاسلحرسرةاواسلكتلةاواسلحجم.

440اسالنضغاطاخاصيةاتميزا...   اااسلاؤسلا

سلنوسةدسلغازستجسلموسداسلصلبةبسلموسداسلاائلةأ

سلشرح:سلجوسب:ا)ج(
سلغازست.
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440اأيامناسآلتياتفاعلاكيميائي؟   ا9اسلاؤسلا

كاراسلزجاجدذوباناسلثلججسحترسقاسألورسقبصقلاسأللماسأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
سلتغيراسلكيميائي:احدوثاتغيرافياتركيباسلمادة.

440اأيامناسآلتيايتمافيهاتشتيتاسلضوءابفعلاجايماتاسلمذسب؟   ا0اسلاؤسلا

سلحركةاسلبروسنيةدتأثيراتندسلجسلذوبانيةابسلمخلوطاسلمتجانسأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
تأثيراتندسل.

440اإذساطبخاطعاماوسنتشرتارسئحتهافياسلمنزلابابباأحداخوسصاسلغازاواهي:   اااسلاؤسلا

سلتفاعلدسلتدفقاجسالنتشارااابسلتمددأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
سالنتشار.

440احالةاسلمادةاشكلهااوحجمهااغيراثابتيناومتأينة:  اااسلاؤسلا

سلبالزمادسلحالةاسلاائلةاجسلحالةاسلغازيةبسلحالةاسلصلبةأ

سلشرح:سلجوسب:ا)د(
سلبالزما:اغازامتأين.
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440اقابليةاسلمادةاللتدفقاواسلجريان:   ا3اسلاؤسلا

سلتوتراسلاطحيدسللزوجةجسلاريانبسلميوعةأ

سلشرح:سلجوسب:ا)أ(
سلميوعة.

440ااتعداابيكةاسلفوالذامثالاعلى:   ا4اسلاؤسلا

مخلوطاغيرامتجانسدمخلوطامتجانساجمخلوطامعلقبمركباأ

سلشرح:سلجوسب:ا)ج(
مخلوطامتجانس.

440امركباصيغتهاسألوليةانفساسلجزيئية:   اااسلاؤسلا

C4H10دC2H6جC2H2بCH4أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
اسلصيغةاسألولية:اأباطانابةاعدديةابيناسلذرست.
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440اسلصيغةاسألوليةاللمركباC2H4 ا   اااسلاؤسلا

CH4دC2HجCH2بCHأ

سلشرح:سلجوسب:ا)ب(
.CH2

440امااابباتكورااطحاسلزئبق؟   اااسلاؤسلا

قوىاسلتمااكاأقوىاأ
اقوىاسلتالصقاأصغرابمناقوىاسلتالصقا

سلميوعةدسلخاصيةاسلشعريةاجمناقوىاسلتمااك

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
قوىاسلتمااكاأقوىامناقوىاسلتالصق.

440انشمارسئحةاسلنفثاليناسلصلبافياسلهوسءاباببا...   اااسلاؤسلا

سلتكثفدسالنصهارجسلتااميبسلتبخراأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
سلتاامي.
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440اإذساشممتارسئحةاسألكلاتعتبراخاصيةا...   ا9اسلاؤسلا

سختزسلدسكادةجتمددبسنتشاراأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سنتشار.

440اسلحالةاسلتيايتعادلافيهااضغطاسلاائلامعاسلضغطاسلجوي:   ا0اسلاؤسلا

سنصهاردتكثفاجغليانابتااميااأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
غليان.

440ااامكوناتاسلنجوماوسلمجرست:   اااسلاؤسلا

اائلةدغازيةجسلبالزمابصلبةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
سلبالزما.
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440اإذساكانتاكتلتكاعلىااطحاسألرضا40kg،اافكماكتلتكاعلىااطحاسلقمر؟   اااسلاؤسلا

40kgد40Nج392kgب392Nأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
سلكتلةاثابتةاالاتتغيراأمااسلوزنافيتغيراباختالفاسلجاذبيةاسألرضية.

440اامركباتاتاتخدمافياسمتصاصاسلرطوبةاسلجويةاهي:   ا3اسلاؤسلا

سألمالحاسلالمائيةدسلقوسعداجسألمالحاسلمعدنيةب سألحماضأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
سألمالحاسلالمائية.

440اتمكنامناقياساكميةاسألوزون:   ا4اسلاؤسلا

مليكانددوباونااجكروكساب  رذرفوردأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
دوباون.
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440اأياخوسصاسلتاليةاكيميائية؟   اااسلاؤسلا

فقدسناسلفضةالمعانهدتوصيلاسلحرسرةاجسلتبخرااابسلغليانأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
فقدسناسللمعانابابباسلتفاعلامعاسألكاجينا)أكادة(.

440اإضافةاسلملحاإلىاسلجليداعلىاسلطرقالفصلاسلشتاءاتؤدياإلىا...   اااسلاؤسلا

أ
رفعادرجةاتجمدا

سلجليداوتزدسداصالبةا
سلطريق

خفضادرجةاحرسرةاب
رفعادرجةاحرسرةاجسلجليدافيزدسداصالبةااا

خفضادرجةاسلتجمدادسلجليدافينصهراسلجليد
للجليدافينصهراسلجليد

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
إضافةامادةاغيرامتطايرةاسلىاسلماءا=<ارفعادرجةاسلغليان،اخفضادرجةاسلتجمد

)وهيامناسلخوسصاسلجامعة(

440افصلاسلنفطاإلىامكوناتاأباطابتكثيفهااعندادرجاتاحرسرةامختلفة:   اااسلاؤسلا

سلتكايراسلحرسريدسلبلمرةاجسلتبخيراسلاطحيبااسلتقطيراسلتجزيئيأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
ااسلتقطيراسلتجزيئي.
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440ايمكناتفايراابباسرتفاعادرجةاغلياناسلمحلولاعنادرجةاغلياناسلماءاسلنقي:   اااسلاؤسلا

أ
 بابباسرتفاعاسلضغط
 سلبخاريالجايمات

سلمذسب
ب

بابباسرتفاعاسلضغطا
سلبخاريالجايماتا

سلمذيب
ج

بابباسنخفاضا
سلضغطاسلبخاريا
لجايماتاسلمذسبا

د
بابباسنخفاضا
سلضغطاسلبخاريا
لجايماتاسلمذيبا

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
بابباسنخفاضاسلضغطاسلبخاريالجايماتاسلمذيب.

Hا؟   ا9اسلاؤسلا O H O2 (I) 2 (g)" 440اماانوعاسلتغيراسآلتيا

طارداللحرسرةدتكثفاجماصاللحرسرةب تجمدأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
سلتبخر:اتغيراسلمادةامنااائلا)I(اإلىاغازا)g(اوهواتغيراماصاللحرسرة.

440اااتتفككاسلمركباتابالمحاليلاسلمائيةامن:ا    ا90سلاؤسلا

تااهميةاإلىاأيوناتدأيونيةاإلىاجزيئاتجأيونيةاإلىاذرستبأيونيةاإلىاأيوناتأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
أيونيةاإلىاأيونات.
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440اعمليةاتحولاسلمادةامناسلحالةاسلغازيةاإلىاسلحالةاسلصلبةادوناسلمرورابالحالةاسلاائلة:   اا9سلاؤسلا

سلتكاثفدسلتبخرجسلتراببسلتااميأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
سلتراب.

440اتحولاسلمادةامناحالةاصلبةاإلىاغازيةادوناسلمرورابالحالةاسلاائلة:   اا9سلاؤسلا

تقطيردتااميجتبلوربسنصهارأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
تاامي.
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ا43اسلنظائراهياذرستاعنصراوسحداتتااوىافيا...   ا93سلاؤسلا

سلحجماسلذريدعدداسلنيوتروناتجاسلعدداسلكتليبعدداسإللكتروناتأ

سلجوسب:ا)أ(
سلشرح:ا

سلنظائر:اهياسلذرستاسلتيالهااعدداسلبروتوناتانفاهالكنهااتختلفافياعدداسلنيوترونات.
ونعلماأناعدداساللكتروناتا=اعدداسلبروتوناتا=اسلعدداسلذري.

سلعدداسلكتليا=اعدداسلبروتوناتا+اعدداسلنيوترونات

ا43اذرستالعناصرامختلفةاتتااوىافياعدداسلكتلةاوتختلفافياسلعدداسلذرياهي:   ا94سلاؤسلا

xxxxدسأليوناتجسلنظائربسلمتكاتالتأ

سلجوسب:ا)أ(
سلشرح:ا

سلنظائر:اذرستالنفساسلعنصرالهاانفساسلعدداسلذرياواتختلفافياعددااسلكتلةا)أواعدداسلنيوترونات(.
سلمتكاتالت:اهياذرستالعناصرامختلفةاتتشابهافياعدداسلكتلةاواتختلفافياسلعدداسلذرياوعددا

سلبروتوناتاواعدداسإللكترونات.

ا43اعدداجزيئاتاسألوزوناسلناتجةاعنا12اذرةاأكاجين:   اا9سلاؤسلا

6د4ج3ب2أ

سلجوسب:ا)ج(

سلشرح:ا
سلذرة:اهياأصغراجزءافياسلعنصرايمكناأنايدخلافياسلتفاعالتاسلكيميائيةادوناأناينقام،

.O , N , H , Naمثلاذرةا
سلجزيء:اهواأصغراجزءافياسلمادةا)عنصراأوامركب(ايوجداعلىاحالةاسنفرسدااوايحملاصفاتاسلمادةا

 .CL2 , O2 , HF ,NH3 ,H2Oسألصلية،امثلا
 .4O312ا=اOمناسلاؤسل:ا
.O3مالحظة:اغازاسألوزناهوا

الذرة
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ا43اسلمنطقةاذستاسالحتماليةاسلعاليةالوجوداسإللكترونافيهااهي:   اا9سلاؤسلا

امدرستاسلذرةدسلاحابةاسلفرسغيةاجماتوياتاسلطاقةباسلاحابةاسإللكترونيةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(ا
اسلاحابةاسإللكترونية.

ا43اعندمااينتقلاإلكترونامناماتوىا4اإلىاماتوىا3اينتجاأشعةا...   اا9سلاؤسلا

xxxxدافوقابنفاجيةاجضوئيةباتحتاحمرسءأ

سلجوسب:ا)أ(ا

سلشرح:ا
تذكراأن:

 n=6،اn=5،اn=4،1-اتحدثاالالةاسلفوقابنفاجيةا)ليمان(اعنداعودةاسإللكترونامناسلمدسرستا
.nاإلىاسلمدسرا1ا=اn=3،اn=2

 n=5،اn=4،اn=3،اn=62-اتحدثاسلالاةاسلضوئيةا)بالمر(اعنداعودةاسإللكترونامناسلماتوياتا 
.n=2إلىاسلماتوىا

 n=6،اn=5،اn=43-اتحدثاالالةاتحتاسلحمرسءا)باشن(اعنداعودةاسإللكترونامناسلماتوياتا 
.n=3إلىاسلماتوىا

ا43اسلذرةاسلمتعادلةاكهربائياايكونافيها:   اا9سلاؤسلا

أ
عدداسلبروتوناتا
يااوياعددا
سلنيوترونات

ب
اعدداسإللكتروناتا
يااوياعددا
سلنيوترونات

ج
عدداسلبروتوناتا
يااوياعددا
سإللكترونات

سلعدداسلذريايااوياد
سلعدداسلكتلي

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
عدداسلبروتوناتايااوياعدداسإللكترونات،اأياعدداسلشحناتاسلموجبةايااوياعدداسلشحناتاسلاالبة.
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ا43اأصغراجزءامناسلعنصرايحملاصفاتاسلعنصر:   ا99سلاؤسلا

xxxxدنيوترونجإلكترونبسلذرةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلذرة.

ا43اعنداسضمحاللاجايماتاألفاافيانوسةافإناسلعدداسلكتليا)A(اوسلعددسلذريا)Z(ايصبح:   ا00اسلاؤسلا

4ا-اA,2ا-اZد4ا-اA,2ا+Zج4+اA,2ا-اZب4+اA,2ا+Zأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
ألنهاباضمحاللاألفاافإناسلنوسةاتفقدانوسةاهيليوماعددهااسلذريا2اواعددهااسلكتليا4.

افإناعدداسلبروتونات:   اا0اسلاؤسلا Pb82
216 فياسلعنصرا

ا43ا

292د210ج128ب82أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
.82
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CS55 ا   اا0اسلاؤسلا
132 عدداسلنيوتروناتافيا

ا43ا

187د132ج77ب55أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
بطرحاسلعدداسلذريامناسلعدداسلكتلي.

ا43ايمثلاسلعدداسلكتليافياسلذرةا...   ا03اسلاؤسلا

سلعدداسلذريا+جعدداسلنيوتروناتباعدداسلبروتوناتأ
عدداسإللكتروناتا+اداعدداسلنيوترونات

عدداسلبروتونات

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
سلعدداسلذريا+اعدداسلنيوترونات.

ا43اسلعدداسلكتلياهواعددا:   ا04اسلاؤسلا

سلبروتوناتاواجسإللكتروناتبسلبروتوناتأ
سلبروتوناتاوادسإللكترونات

سلنيوترونات

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
سلعدداسلكتليا=اسلبروتوناتا+اسلنيوترونات
سلعدداسلذريا=اسإللكتروناتا+سالبروتونات
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سلشحنةاسلكليةالمركباNa2SO4ا   اا0اسلاؤسلا
ا43ا

4+د2+ج2−بصفرأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
صفر.

ا43اأيامناسلتالياخاطئاعناسلذرةا؟   اا0اسلاؤسلا

بالايوجدادسخلهاافرسغأ
سلعناصراسلمختلفةا
تتكونامناذرستا

مختلفة
أصغراجايمايحتفظاج

تتركزامعظماكتلتهاافيادبخوسصاسلعنصر
مكاناصغيراواكثيف

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
الايوجدادسخلهاافرسغ.

cالنوسةاماافإنه:   اا0اسلاؤسلا ا43اعنداحدوثاسضمحاللا

الايتغيراسلعدداجيزدسداسلعدداسلذريبيزدسداسلعدداسلكتلياأ
يزدسداسلعدداسلذريادسلكتلياواالاسلذري

وايقلاسلعدداسلكتليا

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
الايتغيراسلعدداسلكتلياواالاسلذري.
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ا43افقدسنانوسةاسلذرةاسلغيراماتقرةاللطاقةايعد:   اا0اسلاؤسلا

تغيرساإلكترونيااداتحلالاإشعاعياجتفاعالانووياباتفاعالاكيميائياأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
تحلالاإشعاعيا.

ا43اتتنااباطاقةاسلفوتون:   ا09اسلاؤسلا

طردياامعاسلطولاأ
عكاياامعاسلطولابسلموجي

عكاياامعاسلكتلةدطردياامعاسلكتلةجسلموجي

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(

E hv
m

=

مااداللةاسرتدسداعدداقليلامناجايماتاألفااعكساماارهااعندمااالطارذرفورداسألشعةافيا   ا0ااسلاؤسلا
ستجاهاصفيحةارقيقةامناسلذهب؟ا

ا43ا

اسلذرةاتحملاشحنةاأ
معظماحجماسلذرةابموجبة

وجوداكتلةاصغيرةاجفرسغ
وجوداإلكتروناتادكثيفةافيامركزاسلنوسة

االبةاسلشحنة

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
وجوداكتلةاصغيرةاكثيفةافيامركزاسلنوسة.
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ا43ا)الايمكنامعرفةاارعةاسإللكتروناومكانهافياسلوقتانفاهاعلىانحوادقيق(ايمثلاذلكانص:ا   ااااسلاؤسلا

قاعدةاهونددامبدأاأوفباوجمبدأاهايزنبرجاللشكبامبدأاباوليالإلاتبعادأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
مبدأاهايزنبرجاللشك.

ا43اتعرفامجموعةاسلخطوطاسلملونةاسلتياتكوناطيفاذرةاسلهيدروجيناسلمرئيابالالة:   ااااسلاؤسلا

كومبتونادباشنجبالمرابليمانأ

سلجوسب:ا)ب(
سلشرح:ا

الالةاليمان:افوقاسلبنفاجيا
الالةابالمر:اطيفامرئيا
الالةاباشن:اتحتاحمرسء

ا43اأياسإلشعاعاتاسلتاليةاالاتتأثرابالمجالاسلكهربائي؟   ا3ااسلاؤسلا

سلاينيةدألفاجبيتابجاماأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
أشعةاجامااالاتتأثرابالمجالاسلكهربائياواالابالمغناطياياألنهاامتعادلةاسلشحنة.
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ا43اسلجايماتاسلموجودةافيانوسةاسلذرةاسلتياتمثلامعظماكتلتها:   ا4ااسلاؤسلا

سإللكتروناتاواأ
سلبروتوناتاوابسلبروتونات

سإللكتروناتاواداسلبروتوناتافقطجسلنيوتروناتا
سلنيوترونات

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
سلبروتوناتاوسلنيوترونات.ا

ا43اجايماتااالبةاسلشحنةاتدوراحولاسلنوسة:   ااااسلاؤسلا

سإللكتروناتادسلبروتوناتجسلنيوتروناتبسلكيرستينأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
اسإللكترونات.

ا43اسلخاصيةاسلتياتميزانوعاسلعنصرامناخاللها:   ااااسلاؤسلا

اسلطيفاسلمغناطيايدطاقةاسلفوتونجاطاقهاسلكمبطيفاسإلنبعاثاسلذريأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
اطيفاسإلنبعاثاسلذري.
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439اسلكتلةاسلذريةاللعنصراهي:   ااااسلاؤسلا

متواطاكتلانظائرأ
xxxxدxxxxجكتلةاأكبرانظيربسلعنصر

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
متواطاكتلانظائرسلعنصر.

اسلعدداسلذريايااوي:   ااااسلاؤسلا X2915 افياسلعنصرا
 439ا

55د88ج29ب15أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
ستتبه!االايشترطاأنايكوناسلعدداسلذريافياسألافلا..اسلعدداسلذرياهواسألقلادسئماامناسلعدداسلكتلي.

439اامتواطاجميعاكتلانظائراسلعنصراسلموجودةافياسلطبيعة:   ا9ااسلاؤسلا

سلنيوتروناتدسإللكتروناتجسلعدداسلذريبسلكتلةاسلذريةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلكتلةاسلذرية.
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440اماامعنىااأناطاقةاسلذرةامكماة؟   ا0ااسلاؤسلا

تأخذاقيمامحددةابتأخذاقيمافرديةأ
تأخداقيماكاريةدتأخذاقيمازوجيةجصحيحة

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
تأخذاقيمامحددةاصحيحة.

 440امناسلعالماسلذياسكتشفاسإللكترون؟   ااااسلاؤسلا

طوماوندسينشتايناجبويلابرذرفوردأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
طوماون.

 440اتصبحاسلذرةاموجبةاإذسا:   ااااسلاؤسلا

سكتابتابروتوندفقدتاإلكتروناجفقدتابروتونبسكتابتاإلكتروناأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
فقدتاإلكترون.
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ااإذساكانا)eا=اشحنةاإلكتروناتاواA=اعددابروتوناتاواB=عددانيوترونات(افمااسلشحنةا   ا3ااسلاؤسلا
سلكليةاللنوسةا؟

 440ا

eأ
AبA e#جe

BدB e#

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
ألناشحنةاسلنوسةاهياشحنةاسلبروتوناتابدسخلهاا=اعدداسلبروتوناتاxاشحنتها 

A e#

 440اسلجايماسلذيالهاطاقةاوليسالهاكتلةا:   ا4ااسلاؤسلا

سلنيوتروندسلفوتونجسلبروتونب سإللكترونأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
سلفوتون.

+Kاعلماابأناسلعدداسلذريالـا19ا=اKا   ااااسلاؤسلا عدداإلكتروناتاأيوناسلبوتاايوما
440ا

21د20ج19ب18أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
+Kاتعنيافقدا1اإلكترون. أيوناسلبوتاايوما
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 440اااعنداسنتقالاإلكترونامناسلماتوىا3pاإلىاسلماتوىا3s،امااسلذيايحدث؟   ااااسلاؤسلا

الايحدثاتغييردثباتاطاقةجإمتصاصاطاقةبإشعاعاطاقةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سنتقالاسإللكترونامناماتوىاأعلىاإلىاماتوىاأقلايشعاطاقة.

 440اماذسايحصلاللذرةاعندمااتكونافياأقلاماتوى؟   ااااسلاؤسلا

سنشطاردتأينجساتقرسربإثارةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
ساتقرسر.

سلشكلاسآلتيايمثلاذرةاسلهيليوم،امااسلعددا   ااااسلاؤسلا
سلكتليالعنصراسلهيليوما؟

440ا

8د6ج4ب2أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
.4
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440ا فياتجربةارذرفورداساتنتجاأناشحنةاسلنوسةا...   ا9ااسلاؤسلا

ليسالهااشحنةدمتعادلةجموجبةباالبةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
موجبة.

 440اتختلفاسلنظائرافيا...   ا30اسلاؤسلا

عدداسلنيوتروناتاواد عدداسلنيوتروناتجعدداسلبروتوناتبسلعدداسلذريأ
سلبروتونات

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
عدداسلنيوترونات.ا

 440اسلجهازاسلذيايمكنارؤيةاسلذرةابه:   اا3اسلاؤسلا

سلمجهراسألنبوبياد مايكرواوبجسلمجهراب تلياكوبأ
سلمااح

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
سلمجهراسألنبوبياسلمااح.
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 440ااعنصراعددهاسلكتليا23اوعدداسلبروتوناتافيها10،افكماعدداسلنيوترونات؟   اا3اسلاؤسلا

33د23ج13ب 10أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
عدداسلنيوتروناتا=اسلعدداسلكتليا-اعدداسلبروتونات.

اعدداسلبروتوناتايااوي:   ا33اسلاؤسلا Th93
238 فياسلعنصرا

 440ا

238د190ج283ب 93أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
.93

440اتتميزاسألشعةاسلاينيةابـا:   ا34اسلاؤسلا

طولاموجياكبيراواأ
طولاموجياكبيراوابتردداكبير

طولاموجياصغيراواجتردداصغير
طولاموجياصغيراوادتردداكبيرا

تردداصغير

سلجوسب:ا)ج(
سلشرح:ا

مالحظة:ا)اسلعالقةاعكايةابيناسلتردداوسلطولاسلموجيا(
أشعةاسلرسديوالهااأكبراطولاموجياوأقلاتردداوطاقة،ابينمااأشعةاجامااثماسألشعةاسلاينيةالهااأقلاطولا

موجياوأكبراتردداوطاقة.
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440اسألشعةاسلضارةاسلتياتمتصهااطبقةاسألوزوناهي:   اا3اسلاؤسلا

سلضوءاسلمرئيدتحتاسلحمرسءجفوقاسلبنفاجيةبسألشعةاسلاينيةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
فوقاسلبنفاجية.

440انوعاشحنةاأشعةاسلمهبط:   اا3اسلاؤسلا

ليسالهااشحنةدمتعادلةجموجبةباالبةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
االبة.

440اكماعدداجزيئاتاسألوزوناسلناتجةاعنا18اذرةاأكاجين؟   اا3اسلاؤسلا

3د9ج6ب2أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
.6
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ا43اأيامماايلياسألعلىافياسلقطبية؟ا   اا3اسلاؤسلا

Hا-اSiد  Hا-اCجN-HبO-Hأ

سلجوسب:ا)أ(

سلشرح:ا
إذساكاناسلمركبايحتوياعلىاأحداسلعناصراسلتالية)اO , Cl , N , I , Br , Fا(،افالمركبايكونا

قطبي،اأمااإذساسحتوىاعلىا)H , Cا(افالمركبايكوناغيراقطبي.
انقومابمقارنةابيناكهرواالبيةاسلذرست:

ابمااأناسلهيدروجيناعاملامشترك،اانقارنابيناسلنيتروجيناوسألوكايجين،
واسألوكايجيناأعلىاكهرواالبيةالذساايكوناسلمركباسلمحتوياعلىاسألوكايجيناأعلىاقطبية.

ا43اقوىاسلترسبطابيناجزيئاتاسألكاجيناتامىا...   ا39اسلاؤسلا

اسلرسبطةاسلهيدروجينيةدقوىاسلتشتتجاسلرسبطةاسأليونيةابقوىاثنائيةاسلقطباأ

سلجوسب:ا)ج(
سلشرح:ا

جزيئاتاسألكاجيناغيراقطبية؛األناإلكتروناتهااموزعةابالتااويابيناذرتياأكاجيناذستا
سلكهرواالبيةاسلمتااوية،اوتامىاقوةاسلترسبطابيناجزئياتاسألكاجيناقوىاسلتشتت.

#تذكراأنا
قوةاسلرسبطةاسلهيدروجينيةا<اقوىاسلثنائيةاسلقطبيةا<اقوىاسلتشتتا.

الروابط الكيميائية
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ا43اأياسلروسبطاسلهيدروجينيةاأقوى؟   ا40اسلاؤسلا

xxxxدCH4ج H2OبNH3أ

سلجوسب:ا)ب(

سلشرح:ا
جزيئاتاسلميثاناCH4اغيراقطبيةاواسلقوىاسلوحيدةاسلتياتربطابيناجزيئاتهااهياقوىاسلتشتتاسلضعيفة.
سألمونيااNH3ايكوناغازاعندادرجةاحرسرةاسلغرفةاوهذسايدلاعلىاأناقوىاسلترسبطابيناجزئياتا

سألمونيااغيراقوية.
وألناذرستاسألكاجيناأكثراكهرواالبيةامناذرستاسلنيتروجينافإناسلرسبطةابيناH-Oافياجزيءاسلماءا
H2OاأكثراقطبيةامناسلرسبطةابيناH-N؛الذلكاسلروسبطاسلهيدروجينيةابيناجزيئاتاسلماءاأكثراقوةابينا

مناسلروسبطاسلهيدروجينيةابيناجزيئاتاسألمونيا.

ا43ااأياسلمركباتاسلتاليةايحتوياعلىارسبطةاأيونية؟   اا4اسلاؤسلا

xxxxدxxxxجاكربوناتاسلكالايومباأولاأكايداسلكربوناأ

سلجوسب:ا)ب(

سلشرح:ا
CaCo3 صيغةاكربوناتاسلكالايوم:ا

2 Co3- = تكافؤاسلكربونات:اا
2 Ca+ = وتكافؤاسلكالايوم:ا

لذلكاتكوناشحنةاسلمركبامتعادلةاوتكوناارسبطةاأيونية.
COصيغةاأولاأكايداسلكربونا

Cتكافؤاسلكربون:ا4ا=ا
Oتكافؤاسألكاجين:ا2−ا=ا

محصلةاسلشحنةاغيرامتعادلةالذلكا)أولاأكايداسلكربون(االايكونارسبطةاأيونية.
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ا43ااأيامناسآلتيالهاارسبطةاباي؟ا   اا4اسلاؤسلا

HدOجCLبFأ

سلجوسب:ا)ج(

سلشرح:ا
أشكالاللروسبطا..اإمااأحاديةا..اوإمااثنائيةا..اوإمااثالثية

سلرسبطةاسألحادية:ادسئمااتكوناايجماا
سلرسبطةاسلثنائية:اإحدسهمااتكوناايجمااوسلثانيةابايا

سلرسبطةاسلثالثية:اإحدسهمااتكوناايجمااواسالثنيناسلباقيةاتكوناباي.
سلفلوراوسلهيدروجيناوسلكلور:الهاارسبطةاأحادية.

سألكاجين:الهاارسبطتاناإحدسهمااايجمااواسألخرىاباي.

ا43اأيامماايلياالايتأثرابقوةاسلرسبطةاسأليونية؟   ا43اسلاؤسلا

اسرتفاعادرجةاباسرتفاعادرجةاسلغليانأ
سرتفاعادرجةاسلتجمددسرتفاعاسلذسئبيةاجسالنصهار

سلجوسب:ا)د(ا
سلشرح:ا

مناخوسصاسلمركباتاسأليونية:ادرجةاسنصهارهااواغليانهاامرتفعةاألناروسبطهااقوية،اجيدةاسلتوصيلا
للكهرباءاعندمااتكونافياصورةامحلول،اغالبااتذوبافياسلماءاواسلمذيباتاسلعضوية،امعظمهااصلبة،ا

تفاعالتهااطاردةا)أثناءاسلتفاعلاتحتاجاإلىاطاقةالكاراقوىاسلترسبطابيناسأليونات(.ا
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ا43اأياسلجزيئاتاسلتاليةاتحتاجاإلىاطاقةاأكبرالتفكيكها؟   ا44اسلاؤسلا

O2دH2جF2بN2 أ

سلجوسب:ا)أ(
سلشرح:ا

كلماازسداعدداسإللكتروناتاسلمشتركةاقصرتاسلرسبطة،اواكلمااقصرتاسلرسبطةاكانتاأقوىاواسحتاجتا
طاقةاأكبرالتفكيكها.

 N2ا،اوبمااأناسلعالقةاعكايةابيناطولاسلرسبطةاواطاقةاتفكيكهاالذلكاF2 > O2 > N2طولارسبطةا
تحتاجاطاقةاأكبرالتفكيكه.

ا43اتفاعلاكربونامعاكلورايكونارسبطةا...   اا4اسلاؤسلا

xxxxدتنااقيةجتااهميةباأيونيةأ

سلجوسب:ا)ب(

سلشرح:ا
سلكربوناواسلكلورامناسلعناصراسلالفلزية،الذلكاسلتفاعلايكونارسبطةاتااهمية.

تذكراأنا..
1-اسلرسبطةاسأليونية:اتكونابيناأيونافلزياموجباواأيوناالافلزيااالب.

2-اسلرسبطةاسلتااهمية:اتتميزابمااهمةازوجاأواأكثرامناسإللكتروناتابيناسلذرست،اواتحدثاغالباابينا
سلذرستاسلتيالهاااالبيةاكهربيةامتماثلةا)عالية(،اوتكونابيناذرستاسلالفلزست.

3-اسلرسبطةاسلتنااقية:اهيانوعامناأنوسعاسلروسبطاسلتااهميةاتتكونانتيجةامااهمةاذرةامعاسألخرىا
بزوجامناسإللكتروناتاغيراسلمشتركةافياروسبط.

4-اسلرسبطةاسلفلزية:اهيارسبطةاكيميائيةاتحصلابيناعنصرينامناسلفلزست.
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ا43اامااسالاماسلعمليالاHClO3ا؟ا   اا4اسلاؤسلا

xxxxدxxxxجxxxxبحمضاسلكلوريكأ

سلجوسب:ا)أ(

سلشرح:ا
أوالايجباعليكاأخياسلطالب/أختياسلطالبةامعرفةاكيفيةاتاميةاسأليوناتاسألكاجينيةاسلتيايكونهاا

سلكلور..
1-ايشتقاساماسأليوناسلاالباسألكاجينياسلذيايحتوياعلىاأكبراعددامناذرستاسألكاجينابإضافةا

مقطعا)بير(اعندابدسيةاسالام،اوإضافةامقطعا)ست(اإلىانهايةاجذراسلالفلز.
CIO4 بيركلورست

-

 2-ايشتقاساماسأليوناسلاالباسألكاجينياسلذيايحتوياعلىاعددامناذرستاسألكاجيناأقلاذرةاوسحدةا
)كانتاسلذرةاسألصليةا4،اأقلاذرةا4ا−ا1=ا3(ابإضافةامقطعا)ست(اإلىانهايةاجذراسلالفلز.

CIO3اكلورستا 
-

 3-ايشتقاساماسأليوناسلاالباسألكاجينياسلذيايحتوياعلىاعددامناذرستااسألكاجيناأقلاذرتينا
)كانتاسلذرةاسألصليةا4،اأقلاذرتينا4ا−ا2ا=ا2(ابإضافةامقطعا)يت(اإلىانهايةاجذراسلالفلز.

CIO2اكلورسيت 
-

 4-ايشتقاساماسأليوناسلاالباسألكاجينياسلذيايحتوياعلىاعددامناذرستاسألكاجيناأقلامناثالثا
ذرستا)كانتاسلذرةاسألصليةا4،اأقلامناثالثاذرستا4ا−ا3ا=ا1ا(ابإضافةامقطعا)هيبو(،اثماسلمقطعا

)يت(اإلىانهايةاجذراسلالفلز.
-CIOاهيبوكلورسيت

تاميةاسألحماضاسألكاجينية:ايعرفاسلحمضاسلذيايتألفامناسلهيدروجيناواأيوناأكاجينيابااما
سلحمضاسألكاجينيا...اكيفيةاسلتاميةاكاآلتي:

1-اإناسلكلمةاسلثانيةاسلتيايتألفامنهااساماسلحمضاسألكاجينياتأتيامنامصدراسأليوناسألكاجينيا
ومعهاامقطعا)بير(اأوا)هيبو(،اأمااإذساسنتهىاساماسأليوناسألكاجينيابمقطعا)ست(افياتبدلابهامقطعا

)يك(،اوإذساسنتهىاساماسأليوناسألكاجينيابمقطعا)يت(افياتبدلابهامقطعا)وز(.
2-اتكوناسلكلمةاسألولىادسئمااحمض.
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ا43اأياسلخيارستاسآلتيةايعتبراصحيحااالرتباطاسلقوسعداسلنيروجينيةامعابعضها؟   اا4اسلاؤسلا

Tا-اAأ
Cا-اGبGا-اT

Aا-اCجAا-اG
 Cا-اTدUا-اC

Aا-اC

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
Aا-اT
Cا-اG

ا43اماهياأقوىارسبطةاتااهمية؟   اا4اسلاؤسلا

xxxxدCL2جO2بN2أ

سلجوسب:ا)أ(
سلشرح:ا

ألنهاارسبطةاثالثية،
مالحظةاهامة:اسلكهرواالبيةاالاتؤثرافياقوةاسلرسبطةاهنااألنهااجزيئاتاغيراقطبيةاسلفرقافيا

كهرواالبيتهااصفر.

مااسلرسبطةاسلتياتنشأابيناK12 واF9؟   ا49اسلاؤسلا
ا43ا

تااهميةدتنااقيةجفلزيةبأيونيةأ

سلجوسب:ا)أ(
سلشرح:ا

K Ar 4s19
15 ? +Kااأيوناموجباا يحتوياKاعلىاإلكتروناوسحدافياسلماتوىاسألخيرا)فلز(ا

F 1s 2s 2p9
2 2 5 -Fااأيونااالباا يحتوياFاعلىا7اإلكتروناتافياسلماتوىاسألخيرا)الافلز(ا
تنشأاسلرسبطةاسأليونيةابينافلزا)يكوناأيوناموجب(اواالافلزا)أيونااالب(.
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ا43امااسلذيايكونارسبطةاتااهميةاقطبية؟   ا0ااسلاؤسلا

Na-FدH-FجF-KبF-Fأ

سلجوسب:ا)ج(
سلشرح:ا

 Naلكياتكوناسلرسبطةاتااهميةايجباأناتكونابيناالافلزاواالافلز،الذلكاناتبعداسإلجابةاباواداألنا-
سلصوديوماواKاسلبوتاايومافلزست،اواسلفلوراالافلزافإذساسرتبطتامعهاكونتارسبطةاأيونية.ا

 F-Fولكياتكوناسلرسبطةاقطبيةايجباأنايكونافرقاسلكهرواالبيةابيناسلذرتيناعالي،اوسلفرقابينا-
.H-Fصفر،اأمااسلفرقابيناسلهيدروجيناوسلفلوراعالي،اإذساسإلجابةاسلصحيحةا

ا43ااأيامماايلياالايكونارسبطةاهيدروجينية؟   ااااسلاؤسلا

HClدسألمونياجسلماءبسلميثانأ

سلجوسب:ا)أ(
سلشرح:ا

سلرسبطةاسلهيدروجينيةاتتكوناعندماايرتبطاسلهيدروجينامعاذرةاذستاكهرواالبيةاعاليةا
O-F-Cl-Nمثلا

سلميثانايحتوياعلىاسلهيدروجيناولكناالايحتوياعلىاذرةاكهرواالبيتهااعالية.اا

ا43اسلروسبطابيناجزيئاتاسلكربونا...   ااااسلاؤسلا

هيدروجينيةداتااهميةاجفلزيةباأيونيةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
تااهمية.
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ا43اتتدسخلافيهااماتوياتاسلطاقةافيانموذجايامىابحراسإللكترونات:   ا3ااسلاؤسلا

سلرسبطةاسلتااهميةاداسلرسبطةاسلتااهميةاجاسلرسبطةاسأليونيةبسلرسبطةاسلفلزيةأ
سلقطبية

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلرسبطةاسلفلزية.

ا43انوعارسبطةاتتكونامناعنصرافلزاوعنصراالافلز:   ا4ااسلاؤسلا

قطبيةداهيدروجينيةجأيونيةبتااهميةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
أيونية.

ا43افرقاسلكهرواالبيةاصفرافإنه:   ااااسلاؤسلا

يكونارسبطةاداتااهمياغيراقطبيجأيونيةبتااهمياقطبيأ
هيدروجينية

سلجوسب:ا)ج(

سلشرح:ا
فرقاسلكهرواالبية:ا
0.7ا>اأيونيةا

   0.4-0.7اقطبيةاتااهمية
    0.4ا<اتااهمية

0اتااهميةاغيراقطبيةا
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ا43ارسبطةاايجمااتكون:   ااااسلاؤسلا

جانبيةدأفقيةجموسزيةبرأايةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
رأاية.ا

ا43اأيامماايلياليسامناسلقوىابيناسلجزيئية؟   ااااسلاؤسلا

سلتشتتادسلهيدروجينيةجثنائيةاقطبيةبسلتالصقأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلتالصق.

ا43اسلقوةاسلكهرواتاتيكيةاتنشأاعناتجاذباسأليوناتاذستاسلشحناتاسلمختلفة،اهياسلرسبطة:   ااااسلاؤسلا

سلفلزيةدسلتنااقيةجسلتااهميةبسأليونيةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سأليونية.

https://www.instagram.com/nooracademysa/
https://twitter.com/NoorAcademySa?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://api.whatsapp.com/send?phone=966551765440
https://t.me/nooracademysa
https://t.me/nooracademysa


@nooracademysa                0551765440

C جميع الحقوق محفوظة

@nooracademysa             @AlShamiel           0551765440

58

ا43اصيغةاكربوناتاسلصوديوما؟   ا9ااسلاؤسلا

Na2SO3دNa2SO4جNa2CO3بNaHCO3أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
.Na2CO3

ClO4 (ا   ا0ااسلاؤسلا
ا43اساماسلمركبا)ا−

كلوريتدكلورستجهيبوكلوريتببيركلورستأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
بيركلورست.

439اسلصيغةاسلكيميائيةالهيدروكايداسلمغنيايوم:   ااااسلاؤسلا

OH(2(MgدMg2OHجMgOHب3)Mg)OHأ

سلجوسب:ا)د(
سلشرح:ا

سلمغنيايومايحتوياعلىاشحنتيناموجبةاواسلهيدروكايداتحتوياعلىاشحنةااالبة
توزعاسلشحناتاعناطريقاعمليةاسلمقص،ايؤخذارقماشحنةاMgاسلذياهواسثنيناوايوضعابجانبا

سلهيدروكايداواسلوسحداسلذياهواشحنةاOHابجانباسلمغنيايوم.
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439اأياسلجزيئاتاسلتاليةاقطبية؟   ااااسلاؤسلا

CH4دH2OجCl2بCO2أ

سلجوسب:ا)ج(

سلشرح:ا
CO2 ليساقطبياألناغازاثنائياأكايداسلكربونايمثلاشكلاخطي،افليسالهاأزوسجااوحيدةامنا

سإللكتروناتاحتىاتكوناجزيئااقطبيا.ا
 Cl2 ليساقطبي؛األناسلعناصراسلتياتتكونامنانوعاوسحدامناسإللكتروناتاتكوناغيراقطبيةاحيثاأنهاا

تشكلاشكالاخطيااواCl2ايعداعنصرسامنانوعاوسحدامناسلذرست.
 CH4اليساقطبيا؛األنهامركباعضوي،اوسلمركباتاسلعضويةاتكوناغيراقطبية.

فالجوسباهواسلماءاH2Oاألنهايشكلاشكلامنحنىازسوياويحتوياعلىاأزوسجاوحيدةامناسإللكترونات؛ا
إذسافهواقطبي.

439اصيغةاكلوريداسأللمنيوماهي:   ا3ااسلاؤسلا

xxxxدxxxxجxxxxبAlCl3أ

سلجوسب:ا)أ(
سلشرح:ا

سأللمنيومايحتوياعلىا3اشحناتاموجبةاواسلكلورايحتوياعلىاشحنةااالبةاسلمقص،ايؤخذارقماشحنةا
Alاسلذياهوا3اوايوضعابجانباسلكلوراتوزعاسلشحناتاعناطريقاعمليةاواسلوسحداسلذياهواشحنةا

سلكلوراويوضعابجانباسأللمنيوم.

440اأيامناسلمركباتاسآلتيةايكوناروسبطااهيدروجينيةابيناجزيئاته؟   ا4ااسلاؤسلا

NH3دNaOHجCH4بH2أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
NH3.
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440اسلرسبطةاايجمااتتكونامناتدسخلاماتوياتاسلتكافؤاسلفرعيةا...   ااااسلاؤسلا

جانبيادموسزيةاجعموديًااببالرأساأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
vاسلتدسخلابالرأسا]قوية[. -افياسلرسبطةاايجماا
rاسلتدسخلابالجنبا]ضعيفة[. -افياسلرسبطةابايا

 440امركبايحويارسبطةاتااهميةاقطبيةايكونافرقاسلكهرواالبيةاله:   ااااسلاؤسلا

منا0.4ا-ا1.7دأكثرامنا1.7ج0بأقلامنا1.7أ

سلجوسب:ا)د(
سلشرح:ا

إذساكاناسلفرقافياسلكهرواالبية:
 -اأقلامنا0.4اتكونارسبطةاتااهميةاغيراقطبية.

-امنا0.4اإلىا1.7اتااهميةاقطبية.

-اأكبرامنا1.7اتكونارسبطةاأيونية.

تمثيلالويساسلصحيحالعنصراسلبريليوماBe4اهو:   ااااسلاؤسلا
 440ا

ا Be اد. Be .ج. Be ابBe اأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
.Be.      2اعدداإلكتروناتاسلماتوىاسألخيراBe 1s 2s4

2 2
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440اسلرسبطةابيناذرتياسلكربونافياجزيءاسإليثيناهيا...   ااااسلاؤسلا

سثنتيناباياواوسحدةاأ
سثنتيناايجمااواوسحدةابايجماا

وسحدةاايجمااواوسحدةادسثنتيناايجمااجباي
باي

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
جزيءاسإليثيناCH2=CH2 اايحتوياعلىارسبطةاثنائيةا)وسحدةاايجمااووسحدةاباي(.

مااساماسلرسبطةاسلمشاراإليها؟   ا9ااسلاؤسلا

H H

H

HO O

440ا

قوىاسلتشتتدهيدروجينيةجتااهميةبأيونيةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
سلرسبطةاسلهيدروجينية:اتحدثابيناسلجزيئاتاسلتياتحتوياعلاذرةاهيدروجيناHامرتبطةامعاذرةامنا

. N , O , Fجزيءاآخرالهااكهرواالبيةاعاليةامثلا
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440ااأياسلمركباتاسألتيةايحتوياعلىارسبطةاأيونية؟   ا0ااسلاؤسلا

CH4دCO2جNH3بCaCO3أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
.CaCO3

440اسلرسبطةافياكلوريداسلصوديوم:   ااااسلاؤسلا

هيدروجينيةدتااهميةجأيونيةبفلزيةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
سلرسبطةاسأليونيةا)فلزا+االفلز(.

440اإذساعلمتاأناسألعدسداسلذريةالـاH=1ااواN=7اكماعدداسألزوسجاسلغيرامرتبطةافياNH3 ؟ا   ااااسلاؤسلا

3د2ج1ب0أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
.1
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440انوعاسلرسبطةافياHF ...   ا3ااسلاؤسلا

أيونيةدتنااقةاجتااهميةاغيراقطبيةبتااهميةاقطبيةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
تااهميةاقطبية.

440اأياسلتاليايمثلاسالاماسلصحيحاللصيغةاسلكيميائيةاK2CO3 ؟ا   ا4ااسلاؤسلا

اكبريتاتاسلبوتاايومدكربوناتاسلبوتاايومجكبريتاتاسلكالايومببيكربوناتاسلبوتاايومأ

سلشرح:سلجوسب:ا)ج(
كربوناتاسلبوتاايوم.

440اأياسآلتيايحتوياعلىارسبطةاتااهمية؟   ااااسلاؤسلا

LCIد MgCl2جNaClبCH4أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
.CH4
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440اأيامماايأتياثنائياسلقطب؟   ااااسلاؤسلا

O2دHClجH2ب CH4أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
ألناHCI جزيءاتااهمياقطبي.

440اأياسلمركباتاأيوني؟   ااااسلاؤسلا

NaFدOجNO2ب NH3أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
.NaF

440اماانوعاسلروسبطةابيناجزيئاتاسلهيدروجيناH2ا؟   ااااسلاؤسلا

قوىاسلتشتتدهيدروجينيةاجأيونيةاب فلزيةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
ألناH2 جزيءاتااهمياغيراقطبي.

https://www.instagram.com/nooracademysa/
https://twitter.com/NoorAcademySa?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://api.whatsapp.com/send?phone=966551765440
https://t.me/nooracademysa
https://t.me/nooracademysa


@nooracademysa                0551765440

C جميع الحقوق محفوظة

@nooracademysa             @AlShamiel           0551765440

65

440ااتذوباسلزيوتافياسلمذيبات:   ا9ااسلاؤسلا

سأليونيةدغيراسلقطبيةاجسلقطبيةابسلهيدروجينيةاأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
سلزيتاغيراقطبيا-ا)اسلمذيباتاغيراسلقطبيةاتذيباغيراسلقطبيةا(

440اأياأيوناتاسلذرستاسآلتيةاترتبطابنابةاوسحداإلىاوسحدامعاذرةاسلكلور؟   ا0ااسلاؤسلا

AlدNaجNeبCaأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
.Na

440اأياسلجزيئاتاسآلتيةاقطبي؟   ااااسلاؤسلا

HCIدCH3CH3 جCCI4بBr2 أ

سلشرح:سلجوسب:ا)د(
.HCI
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440اأياسلمركباتاسلتاليةاغيراقطبي؟   ااااسلاؤسلا

CH4دPCL3جHFبH2Oأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
.CH4

440ااالايذوباسلزيتافياسلماءاألنا...   ا3ااسلاؤسلا

متأيندسلزيتاغيراقطبيجسلزيتاقطبيابسلماءاغيراقطبياأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
اسلماءاقطبياوسلزيتاغيراقطبيا)سلقطبيايذيباسلقطبي(.

ماانوعاسلرسبطةافياجزيءاكلوريداسلصوديوم؟اعلماابأناسألعدسداسلذرية:   ا4ااسلاؤسلا
)17ا=اCI.11ا=اNa(ا

 440ا

هيدروجينيةد فلزيةجتااهميةاب أيونيةأ

سلجوسب:ا)أ(

سلشرح:ا
حددانوعاسلعناصراأوالاعناطريقاتوزيعاسإللكتروناتافيامدسرستها.

بعداسلتوزيعاننظراإلىاآخرامجالاوانحدداإلىاأياسلعناصراتنتمياهذهاسلذرةافياسلجدولاسلدوري.
عنداتوزيعاسلصوديومانجداأنه

1s 2s 2p 3s2 2 6 1

وعنداتوزيعاسلكلورانجداأنه
1s 2s 2p 3s 3p2 2 6 2 5

ينتهياسلصوديومابالمجالاSاإذناهواينتمياإلىاسلمجموعةاسألولىاوسلثانيةاواسلتياتعدامناسلفلزستاوا
ينتهياسلكلورابالمجالاpاوسلذيايعدامناسلالفلزستافياسلجدولاسلدورياوعنداستحادافلزاوالافلزاتنتجا

رسبطةاأيونية.
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440اأياسلمركباتاسلتاليةايحتوياعلىاروسبطاهيدروجينية؟   ااااسلاؤسلا

I2دH2OجO2بCH4أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
.H2O

440اأقوىاأنوسعاسلروسبطابيناسلجزيئاتاهوا...ا   ااااسلاؤسلا

سلفلزيةدلندنجثنائيةاسلقطببسلهيدروجينيةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلهيدروجينية.

440امااسلذيايكونارسبطةاتااهميةاغيراقطبية؟   ااااسلاؤسلا

Naأ F-بF F-جH F-دF K-

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
F F-
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ا43اتفاعلاسلماءامعاسلصوديوماينتج:   ااااسلاؤسلا

اتصاعداهيدروجينأ
NaOH+بxxxxجxxxxدxxxx

سلجوسب:ا)أ(
سلشرح:ا

H Na NaOH H2 2O + +
وزناسلمعادلةا)إضافيا–اليسامناسلاؤسل(:
2H O 2Na 2NaOH H2 2+ +

ينتجامناتفاعلاسلجلاريداسلثالثيامعامحلولالقاعدةاقويةالتكويناأمالحاسلكربوكايالتاوا   ا9ااسلاؤسلا
سلجليارول؟

ا43ا

xxxxدxxxxجxxxxبسلتصبنأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلتصبن.ا

ا43اتفاعلاسلماءامعاسلهيدروجيناينتج:   ا90اسلاؤسلا

أمونيادهيدرونيومجاهيدروكايدبأمونيومأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
أيوناسلهيدرونيوماعبارةاعناأيوناهيدروجينامرتبطامعاجزيءاماءابوساطةارسبطةاتااهمية.ا

التفاعالت الكيميائية
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ا43اتامىاسلعمليةاسلتيايتمافيهااإعادةاترتيباسلذرستامادةااأواأكثرالتكويناموسدامختلفة:   اا9اسلاؤسلا

اارعةاسلتفاعلاداسالتزسناسلكيميائيجسلمعادلةاسلكيميائيةباسلتفاعلاسلكيميائياأ
سلكيميائي

سلجوسب:ا)أ(
سلشرح:ا

سلمعادلةاسلكيميائية:اهياجملةاتاتعملافيهااسلصيغاسلكيميائيةالتحديداسلموسداسلمشاركةافياسلتفاعلاوا
كمياتاسلموسداسلمتفاعلةاواسلناتجة.

سالتزسناسلكيميائي:اهياحالةاسلتفاعلاسلتيايكوناعندهااارعتااسلتفاعلااسألمامياواسلخلفيامتااويان.
ارعةاسلتفاعلاسلكيميائي:اهواسلتغيرافياتركيزاسلموسداسلمتفاعلةاأواسلناتجةاافياوحدةاسلزمن.

ا43اأيامماايلياتفاعلاإحالل؟   اا9اسلاؤسلا

 H2Oا+اLi أ
 LiOHا+اH2

xxxxدxxxxجxxxxب

سلجوسب:ا)أ(
سلشرح:ا

سإلحاللاسلبايطا:اإحاللاذرستاعنصرانشطامحلاذرستاأقلانشاطًأافياسلمركب.
سلتفككا:اتفككامادةاوسحدةاإلىامادتيناأواأكثر.

سلتكوينا:استحادامادتيناأواأكثرالتكوينامادةاوسحدة.
.Bا+اAXا عنصراآخرافياسلمركبا=<اAا+اBXا
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ا43اإذسانتجامركبانافياتفاعلاكيميائي،افإنانوعاسلتفاعلاسلذياتم:   ا93اسلاؤسلا

سحترسقد إحاللامزدوجج إحاللابايطب تكوينأ

سلجوسب:ا)ج(

سلشرح:ا

ا43اأياسلتفاعالتاسآلتيةايصنفاكتفاعلاسحالل؟   ا94اسلاؤسلا

أ
2AI 3S
AI S

(S) (S)

2 3(S)

+
ب

2Li 2H O
2LiOH H

(S) 2 (S)

(aq) 2(g)

+

+
ج

H O N O

HNO2

( ) ( )

( )

l g

aq

2 2 5

3

+
xxxxد

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
2Li 2H O 2LiOH H(S) 2 (S) (aq) 2(g)+ +
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ا43ا?ا+ا2Nafا=ا2Nabrا+اF2   اا9اسلاؤسلا

Br2دFجBrبNaأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
Br2

ا43اسلتفاعلاسلذياتوجدابهامادةامتفاعلةاوسحدةاهو:   اا9اسلاؤسلا

تكوينداإحترسقجاإحاللبتفككأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
NaCl  ااNaا+اCl

سلتفاعلاسلتالياهواتفاعل:   اا9اسلاؤسلا
2Na)s(ا+اCl2)g(   2Nacl)s(

ا43ا

تفككداإحترسقجاإحاللبتكوينأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
تكوين.
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ا43اإذساكانتاسلحرسرةا2270ا-افمااهوانوعاسلتفاعل؟ا   اا9اسلاؤسلا

xxxxدسحترسقجتفككبتبخرأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
أواتكويناعلىاحاباسلخيارست.

439اأولاخطوستاحلاسلمعادلةاسلكيميائية:   ا99اسلاؤسلا

وزناسلمعادلةاجإيجاداسلكتلةبإيجاداعدداسلموالتأ
xxxx دسلكيميائية

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
وزناسلمعادلةاسلكيميائية.

سلمادةاسلتياتتفاعلامعامحلولالقاعدةاقويةالراسمالحاكربوكايليةاوجليارول   ا00اسلاؤسلا
)سلتصبن(ا:

439ا

قاعدةانيتروجينيةدفوافاتجحمضانوويبسلجلاريداسلثالثيأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلجلاريداسلثالثي.
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إذساكاناحولاسلذرةاسلمركزيةاأربعةاأزوسجامناسإللكتروناتاوثالثاروسبطامع   اا0اسلاؤسلا
سلهيدروجينافإناسلجزيءاسلمتوقعاهوا:

440ا

NH3دALO3جCH4بH2Oأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
.NH3

440اأكملاسلمعادلةاسلكيميائيةاسآلتية:ااااااااااا......ااااااااااااNiCl2ا+اZnا      اا0اسلاؤسلا

NRد2Niا+اZnCl2جNiا+ا2ZnCl2بNiا+ ZnCl2أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
.NiامحلاZnتفاعلاسحاللابايطاحيثايحلا

Nا؟   ا03اسلاؤسلا XH 2 NH2(g) 2(g) 3(g)+ ماامعاملاسلهيدروجينا)X(افياسلمعادلةاسآلتية:ا
440ا

6د3ج2ب1أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
.3 
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440امادةاسلتياتحدداايراسلتفاعلاواتحدداكميةاسلموسداسلناتجةا:   ا04اسلاؤسلا

سلمادةاسلمحددةدسلمادةاسلفائضةااجسلمردوداسلفعليبسلمردوداسلنظرياأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
سلمادةاسلمحددة.

440اأياسلمعادالتاسآلتيةاهياتفاعلاتكوين؟   اا0اسلاؤسلا

Mgأ Cl MgCl2 2Hب+2 O 2H O2 2 2 MgClج+2 Mg Cl2 د+2
2Li 2H O
2Li OH H

2

2

+

+

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
تفاعلاتكوين:استحادامادتيناأواأكثرالتكوينامادةاوسحدة.

440اسلتفاعلاسلذياتوجدابهامادةامتفاعلةاوسحدةاهوا:   اا0اسلاؤسلا

تكويندسحترسقجسحاللبتفككأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
تفكك.
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440امادةامتفاعلةايتبقىامنهاابعداسلتفاعل:   اا0اسلاؤسلا

سلمادةاسلماتهلكةدسلمادةاسلفائضةاجسلمادةاسلمحددةبسلمادةاسلمذيبةاأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
سلمادةاسلفائضةا.

440اماانوعاسلتفاعالتاسلتياتحدثابكثرةافياسلمحاليلاسلمائية؟   اا0اسلاؤسلا

تكويندإحاللامزدوجاجتفككبإحاللابايطأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
إحاللامزدوج.ا

440اتفاعلاسلماءامعاسلصوديوماينتجاغاز:   ا09اسلاؤسلا

Br2دO2جH2O2بH2أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
Na H O NaOH H2 2 22 2$+ +
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Feا؟   ا0ااسلاؤسلا O2 3 عدداموالتاسلحديدافيا6molامنا
ا43ا

12د36ج6ب2أ

سلجوسب:ا)د(
سلشرح:ا

عدداموالتاسلعنصرافياسلمركبا=اعدداموالتاسلمركبا×اعدداذرستا)جايمات(اسلعنصر.
Fe2ا=ا2 .  Feا=اا6ا.اواعدداذرستاسلعنصرا O2 3 عدداموالتاسلمركبا

12molعدداموالتاسلحديدا=ا6ا×ا2ا=ا.

ا43احجماسلغازستاودرجةاحرسرتهااتوجدابينهمااعالقةاطرديةا..اقانون:   ااااسلاؤسلا

xxxxدقانوناشارلجاقانونابويلباقانوناجاكالوااكأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
قانوناشارل.

الحسابات الكيميائية

ا43ااعدداموالتاسلمذسباسلذسئبةافيالترامناسلمحلولاهي:   ااااسلاؤسلا

xxxxدxxxxجسلموالليةبسلموالريةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلموالرية:اعدداموالتاسلمذسبافيالتراوسحدامناسلمحلول.ا
 سلموالليةا:اعدداسلمذسباسلمذسبةافياكيلوجرسمامناسلمذيب.
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CO2افيابالوناحجمها5.6الترافياسلظروفاسلمعياريةا؟   ا3ااسلاؤسلا مااكتلةا
)علمًاابأناسلكتلةاسلذريةاللكربونا=ا12اوسألكاجينا=ا16(

ا43ا

xxxxدxxxxجxxxxب11gأ

سلجوسب:ا)أ(

سلشرح:ا
 . , . , . , ?°T C P atm V L m0 0 1 00 5 6= = = = سلمعطيات:ا

أوال:انوجداسلحجماسلموالريالتحويلاوحدستاسلحجماإلىاموالتافياسلظروفاسلمعيارية.

5.6L× 22.4l
1mol 0.25 mol %=

ثانيا:انوجداسلكتلةاسلموليةالثانياأكايداسلكربون
/× ×Catom amu Oatom amu g mol1 12 2 16 12 32 44+ = + =

ااثالثا:انوجداسلكتلةابالجرسمالثانياأكايداسلكربونا=اعدداسلموالتا×اسلكتلةاسلمولية
.11gا0.25ا×ا44ا=ا=

ا43اكميةامحددةامناسلغازاتتنااباعكاياامعادرجةاسلضغطاعنداثبوتادرجةاسلحرسرةا   ا4ااسلاؤسلا

xxxxدقانوناجايالوااكجاقانونابويلبقانوناشارلأ

سلجوسب:ا)ب(

سلشرح:ا
قانونابويل:احجمامقدسرامحددامناسلغازايتنااباعكاياامعاسلضغطاسلوسقعاعليهاعنداا)ثبوتادرجةا

 .P V P V1 1 2 2= سلحرسرة(ا..اا
قانوناشارل:احجماأيامقدسرامحددامناسلغازايتنااباطردياامعادرجةاحرسرتهاسلمطلقةاعندا)ثبوتا

T
V

T
V

1

1

2

2= سلضغط(ا..ا

قانوناجايالوااك:اضغطامقدسرامحددامناسلغازايتنااباطردياامعادرجةاسلحرسرةاسلمطلقةاله،اإذسابقيا

T
P

T
P

1

1

2

2= سلحجماثابتاا..ا

حيثاأناPا=اسلضغطا،اVا=اسلحجما،اTا=ادرجةاسلحرسرة
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ا43اأوجداعدداسلموالتاعلماابأناسلكتلةا120gاواسلكتلةاسلموليةا30.   ااااسلاؤسلا

xxxxد6ج3ب4أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
عدداسلموالتا=اسلكتلةابالجرسما÷اسلكتلةاسلموليةا
عدداسلموالتا=اmolا4ا=ا30ا÷ا120ا.

   ااااسلاؤسلا
فياسلتفاعلاسآلتي:امااكتلةاسلهيدروجيناسلمطلوبةاللتفاعلامعا1.00molامناسلنتروجين؟

 N=14اااH=1سلكتلةاسلموليةالا
N 3H 2NH2(g) 2(g) 3(g)+

ا43ا

12.00gد6.00gج2.00gب1.00gأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
( ) . g1 2 3 6 00# # =

ا43اسلموالريةاهي:   ااااسلاؤسلا

اعدداسلموالتا÷احجماأ
عدداسلموالتا×احجمابسلمحلول

xxxxدxxxxجسلمحلول

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلموالرية:اعدداموالتاسلمذسبا÷احجماسلمحلولاباللترا.
.Kgسلمواللية:اعدداموالتاسلمذسبا÷اكتلةاسلمذيبابا
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ا43اعدداموالتاسلكربونا2molامناC2O3 ا   ااااسلاؤسلا

5د3ج4ب12أ

سلجوسب:ا)ب(
سلشرح:ا

mol of C O mol of C O
mol of C atoms

mol of C2 1
2

42 3
2 3

2# =

ا43اقيمةاثابتاأفوجادرو:   ا9ااسلاؤسلا

xxxxدxxxxج1025×6.02ب1023×6.02أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
6.02×1023

ا،اوا   ا0ااسلاؤسلا . m1 0 اسلالزمالتحضيرامحلولامخففامنهاتركيزها 2.0M KI حجماسلمحلولاسلقياايا
0.2اهو: L حجمها

ا43ا

 400mlد300mlج200mlب100mlأ

سلجوسب:ا)أ(

سلشرح:ا
?V1 = ،اسلمطلوب:ا . , . , .M M V2 0 1 0 0 21 2 2= = = سلمعطيات:ا

M2V2ا=اM1V1ناتخدماقانونامعادلةاسلتخفيف:ا
حيثاأناMا=اسلموالرية،اVا=اسلحجم.

. .×V L2 1 0 2 0 11 = = سلحل:ا
. ml0 1 1000 100 %# = للتحويلامنالتراإلىامليلترانضربابـا1000 
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ا43اإذساأردنااأنانكونا60احمضاأمينياكمانحتاجاMRNAا؟   ااااسلاؤسلا

180د160ج140ب120أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
ألناكلا3اقوسعدانيتروجينيةاتكوناشفرةالتكويناحمضاأمينياوسحد 

نضربابثالثةا=ا180

ا43اكماعدداموالتامحلولاحجمها0.5Lاوموالريتها2.4ا؟   ااااسلاؤسلا

xxxxدxxxxجxxxxب1.2أ

سلجوسب:ا)أ(
سلشرح:ا

سلموالريةا=اعدداسلموالتا/احجماسلمحلولاباللترا
2.4ا=اسا/ا0.5

سا=ا2.4ا×ا0.5ا=ا1.2

يامىاهذساسلقانوناP2V2=P1V1ابـا:   ا3ااسلاؤسلا
ا43ا

قانونابالنكدقانوناهيزنبرج جقانونابويلبقانوناشارلزأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
قانونابويل.
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يشغلاغازاجحماامقدسرها1Lاعندادرجةاحرسرةا100K؛اماادرجةاسلحرسرةاسلالزمةالخفضا   ا4ااسلاؤسلا
سلحجماإلىا0.5L؟اعلمااأناسلضغطاثابت.

ا43ا

200Kد150Kج100Kب50Kأ

سلجوسب:ا)أ(
سلشرح:ا

بالتعويضافياقانوناشارل:

T
V

T
V

1

1

2

2=

ا43امحلولامنامادةاكتلتها5gامذسبافياماءا50gاسحابياسلنابةاسلمئويةابالكتلة:   ااااسلاؤسلا

%5د%12ج%10ب%9أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلنابةاسلمئويةابالكتلةا=اكتلةاسلمذسب٪اكتلةاسلمحلولا)مذسب+مذيب(

مضروباافيا100االاتخرسجاسلنابة.ا

كماعدداموالتا66اجرسمامناCO2 معاسلعلماأناسلكتلاسلموليةاكاآلتي   ااااسلاؤسلا
)16ا=اO(ا)12ا=اC(ا؟

ا43ا

1.5د1.25ج3.9ب2.9أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
عدداسلموالتا=اسلكتلةابالجرسما/اسلكتلةاموليةا
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ا43اعدداموالتاسلمذسبافيا1Kgامناسلمذيبا:   ااااسلاؤسلا

سلنابةاسلمئويةابداللةاداسلكاراسلموالليجسلموالليةبسلموالريةأ
سلكتلة

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
سلمواللية.

ا43ا500mlgاكماتااوي؟   ااااسلاؤسلا

0.5kgد0.25gج0.5gب5gأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(

. g1000
500 0 5=

ضغطاعينةامناسلغازاعندا300Kايااويا30KPaا؛افإذساتضاعفاسلضغطافإنادرجةا   ا9ااسلاؤسلا
سلحرسرةاسلنهائية:

ا43ا

900Kد600Kج300Kب  1800K أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
.600K
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ا43اسلكثافةاعبارةاعن:   ا30اسلاؤسلا

نابةاسلكتلةاإلىاأ
نابةاسلحجماإلىابحجمها

سلنابةاسلموليةاإلىاجسلكتلة
اعدداسلموالتاإلىادسلحجم

سلحجم

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
نابةاسلكتلةاإلىاحجمها.

ا43اوسحدامولالكلالتر:   اا3اسلاؤسلا

اسلنابةاسلمئويةابداللةادسلكاراسلموليجسلموالريةبسلموالليةأ
سلكتلة

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
سلموالرية.

أوجداسلكتلةاسلموليةاCH3COOHاعلمااأن:   اا3اسلاؤسلا
)C=12اااH=1اااO=16(

ا43ا

 10د30ج90ب60أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
قانوناسلكتلةاسلموليةا=ا)اسلكتلةاسلذريةا×اعدداسلذرستا(ا

12 1 1 3 12 1 16 1 16 1 1 1 60# # # # # #+ + + + + =^ ^ ^ ^ ^ ^h h h h h h
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439ادرجةاسلحرسرةا30اايليايوساتكافئابالكلفن؟   ا33اسلاؤسلا

237-د303ج373ب  273 أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
kelvinا=اCelsius273ا+ا

303=273ا+30

439ادرجةاسلصفراسلمطلقافيامقياساكالفناتعادلامقياساايلزيوس:   ا34اسلاؤسلا

273-د32-ج212ب  373 أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
.-273

إذساكاناسلوعائينايحتوياناعلىاغازينامختلفيناعندانفساسلضغطاوسلحرسرة،افإناعدد   اا3اسلاؤسلا
)V=1000mlاوسلثانياV=1Lسلجزيئاتايكونا)أعطاكاصورةاسلوعاءاسألولا

439ا

فياسلوعاءاسلثانياجأكبرافياسلوعاءاسلثانيابأكبرافياسلوعاءاسألولاأ
متااوياافياسلوعائينادضعفاسألول

سألولاواسلثاني

سلجوسب:ا)د(
سلشرح:ا

نالحظاأناحجماسلوعائينامتااوياناواهذساسلاؤسلايعتمداعلىامبدأاأڤوجادرواحيثايقولا"أناسلحجوما
سلمتااويةامناغازستامختلفة،اتحتوىاعلىاأعدسدامتااويةامناسلجزيئاتافيانفساسلظروفامناسلضغطا

ودرجةاسلحرسرة".
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تماتحليلاكميةامناسلماءاH2Oاقدرهاا20gmاتنتجا%60اأكاجينافمااكتلةاسلهيدروجين   اا3اسلاؤسلا
سلناتجة؟

439ا

12gmد10gmج9gmب8gmأ

سلجوسب:ا)أ(

سلشرح:ا
يعتمداسلحلاعلىامفهوماحفظاسلكتلة.

إذساكانا%60امناسألكاجيناينتجاعنداتحللاسلماء،افنابةاسلهيدروجيناعندمااينتجامناسلماءايااويا
.40%

ألنا%40ا+ا%60ا=اا%100امناسلماء
نضربا%40ابكتلةاسلماءاواهيا20gاايصبحاسلجوسبا=ا8.

مااكتلتةاسلماءابالجرسمافياعينةامناملحامائياكتلتهاا10Gاتماتاخينهااحتىاتغيرالونهااوا   اا3اسلاؤسلا
أصبحتاكتلتهاا9.2G؟

439ا

8د10ج9.2ب0.8أ

سلجوسب:ا)أ(
سلشرح:ا

سلاؤسلايريدكاأناتاتخدمامفهوماقانوناحفظاسلكتلة.
نبحثاعنارقماإذساجمعتهامعا9.2ايعطينااسلجوسبا10

. .10 9 2 0 8- =

439اسلعاملاغيراسلمؤثراعلىاسلضغطاسلجزيئياللغازاهو:   اا3اسلاؤسلا

درجةاسلحرسرةدحجماسلوعاءجعدداسلموالتبنوعاسلغازأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
نوعاسلغاز.
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ينصاعلىااأناسلضغطاسلكليالمخلوطامناسلغازستايااويامجموعاسلضغوطاسلجزيئيةا   ا39اسلاؤسلا
للغازست ا

440ا

قانونادسلتوند قانوناأفوجادروجاقانوناشارلبقانونابويلاأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
قانونادسلتون.

كتلةاسلهيدروجيناسلالزمةاللتفاعلامعاسلنيتروجيناحاباسلمعادلة   ا40اسلاؤسلا
) H=2ااN=14اا)علماابأناN 3H 2NH2(g) 2(g) 3(g)$+

440ا

2gد12gج1gب6gأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
.6g

مركباصيغتهاسألوليةاCNاإذساكانتاكتلتهاسلموليةاسلتجريبيةاهيا78g/molافمااصيغتها   اا4اسلاؤسلا
)N=ااا14اC=12سلجزيئية؟اااا)علمااأنا

440ا

C5N5دC2N2جCNبC3N3أ

سلجوسب:ا)أ(
سلشرح:ا

nاعدداتكرسراسلصيغةاسألولية. 12 14
78 3= = +  الكتلة املولية للمركب=

كتلة الصيغة األولية
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إذساتفاعلا4.5gامناسلماء،افمااسلكتلةابالجرسمالاKOHا؟ا   اا4اسلاؤسلا
2K 2H O 2KOH H2 2$+ +    )K=39اااO=16اااH=1g/mol(

440ا

21gد28gج7gب14gأ

سلجوسب:ا)أ(

سلشرح:ا
الكتلة

الكتلةالكتلة

الكتلة

الكتلة الموليةعدد الموالت

من المعادلة

(مجھول)

X

KOHH2O

2 mol2 mol

X4.5 G

= 2 X (1x39 + 16 +1) = 112 g= 2 X (2x1 +16) = 36g

14 g = 36  ÷  (4.5x112) = KOH 

=

440اكماتبلغاعدداموالتا20gامناسلبروماBrاإذساعلمتاأناسلكتلةاسلموليةاللبروما=ا80g/mol؟   ا43اسلاؤسلا

2.5د4ج0.25ب40أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
الكتلة )جم( = عدد املوالت

الكتلة املولية

440اعنداثبوتاسلضغطايزدسداسلحجماابـا:   ا44اسلاؤسلا

انقصاناحجماسلوعاءدزيادةاحجماسلوعاءجزيادةادرجةاسلحرسرةبنقصادرجةاسلحرسرةاأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
زيادةادرجةاسلحرسرة.
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440اقانوناشارل:   اا4اسلاؤسلا

T2اV2ا=اT1اV1دV2/T2ا=اV1/T1جP2/T2ا=اP1/T1بP2 V2ا=اP1 V1أ

سلجوسب:ا)ج(
سلشرح:ا

P1 V1ا=اP2 V2بويل:ا
V1/T1ا=اV2/T2شارل:ا

P1/T1ا=اP2/T2جايالوااك:ا

440اإذسااكانامولاوسحدامنامادةاماايحتوياا17gافكمامولايحتويا34gامناهذهاسلمادةا؟   اا4اسلاؤسلا

17molد2molج0.5molب34molأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
2mol

أحاباسلكتلةابالجرسمالعنصراZnاإذساعلمتاأناعدداموالتها2امولاوكتلتهاسلمولية   اا4اسلاؤسلا
65.4g/mol ا

440ا

0.5د2ج65.4ب130.8أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
130.8

https://www.instagram.com/nooracademysa/
https://twitter.com/NoorAcademySa?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://api.whatsapp.com/send?phone=966551765440
https://t.me/nooracademysa
https://t.me/nooracademysa


@nooracademysa                0551765440

C جميع الحقوق محفوظة

@nooracademysa             @AlShamiel           0551765440

89

1.5اواتركيزها10M؟   اا4اسلاؤسلا 10 ml3# امااعدداموالتاBaSاسلالزمةالتحضيرامحلول احجمها
440ا

30molد10molج15molب25molأ

سلجوسب:ا)ب(

سلشرح:ا

.n M V=

.10 1 5 10 1000 153# # # =-

املوالريةالحجم باللرت

عدد املوالت

لرت ml = 1 1000عدد املوالت

مااكتلةاسلماءابالجرسمافياعينةامناملحامائيا10gاتماتاخينهااحتىاتغيرالونهااواأصبحتا   ا49اسلاؤسلا
كتلتهااا9.2g؟

440ا

19.2د9.2ج0.8ب0.16أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
كتلةاسلماءا=اكتلةاسلملحاسلمائيا−اكتلةاسلملحاسلالمائي.ا
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إذساعلمتاأناسلكتلةاسلموليةاللحديداFeاتااويا56g/molامااهياكتلتهابالغرسمافيا   ا0ااسلاؤسلا
0.5mol؟ااااااا

440ا

56gد120gج18gب28gأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلكتلةاا=اعدداسلموالتا×اسلكتلةاسلمولية

  . 28g0.5ا×ا56ا=ا

كماجرسمامناسألكاجيناينتجاعنداتحليلا3امولامناسلماءاعلماابأناسلكتلةاسلموليةالألكاجينا   ااااسلاؤسلا
     H O H O2 22 2 2$ + 16؟ا

440ا

22gد32gج48gب60gأ

سلجوسب:ا)ب(

سلشرح:ا
مناسلمعادلة:

اسلجرسم g g36 32"

g x3 18 "#

x 36
32 3 18 48
# #

= =

440ااغازاحجمها3Lاودرجةاحرسرتهاا300Kاتقلصاإلىا2L،اكماتصبحادرجةاحرسرته؟   ااااسلاؤسلا

200Kد600Kج300Kب  1800K أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(

T
V

T
V

T T k300
3 2

3
2 300 200

1

1

2

2

2
2& &

#
= = = =
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عدداموالتاسألمونيااسلناتجةامناتفاعلا0.3molامناسلنيتروجينامعاكميةاكافيةامنا   ا3ااسلاؤسلا
 N 3H 2NH2(g) 2(g) 3(g)"+ سلهيدروجيناحاباسلتفاعلاسلتاليايااوي:ا

440ا

6د3ج5ب2أ

سلجوسب:ا)د(
سلشرح:ا

mol mol

mol x

n mol

1 2

3

2 3 6

"

"

#= =

440ايتنااباحجماغازاطردياامعادرجةاسلحرسرةاعنداثبوتاسلضغط:   ا4ااسلاؤسلا

شارلدجايالوااكجبويلبقانوناحفظاسلطاقةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
شارل.

440اعنداثباتادرجةاسلحرسرةايتنااباحجماسلغازاعكاياامعاسلضغط:   ااااسلاؤسلا

شارلدجايالوااكجبويلبقانوناكلفنأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
بويل.
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مااعدداسلموالتافياسلمركباNaOHافيا20gامناسلمحلولاإذساعلمتاأناسلكتلةاسلموليةا   ااااسلاؤسلا
ا؟ , ,H O Na1 16 23= = = لكلا

440ا

2molد0.5molج1molب0.75molأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
.0 5 40

20= عدداسلموالتا=ا

440اسلتركيزاسلموالريالمحلولاحجمها1Lايحتوياعلىا0.5molامناسلمذسبا...   ااااسلاؤسلا

1Mد5Mج2Mب0.5Mأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
. .0 5 1

0 5= سلموالريةا=ا
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ا43ااإذساكاناسلمحلولاقاعدةافإناقيمةاPHا   ااااسلاؤسلا

يااويا0ديااويا7جPH>7بPH>7أ

سلجوسب:ا)ب(
سلشرح:ا

PH>7امحلولاقاعدي
 PH>7امحلولاحمضي
 7=اPHامحلولامتعادل

ا43اايدسفعاسلنملاعنانفاهامناخاللاإفرسزاحمضا...ا   ا9ااسلاؤسلا

xxxxدxxxxجxxxxبسلميثانويكأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلميثانويكاأواسلفورميك.

ا43اااعنداتفاعلاحمضامعاقاعدةاوساتعمالاأحدهماافيامعرفةاتركيزاسآلخر،افإناذلكايامىا...ا   ا0ااسلاؤسلا

سلمعايرةدسلترويقجسلتقطيربسلمحلولاسلمنظمأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
سلمعايرة.

األحماض و القواعد
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1    ااااسلاؤسلا 10 4# - إذساعلمتاأناتركيزاأيونا+Hافيامشروبامااعندادرجةاحرسرةا298Kايااويا
بااتخدسماKwافإناهذساسلمشروبايكون:

ا43ا

xxxxدمتعادلجقاعديبحمضيأ

سلجوسب:ا)أ(

سلشرح:ا
سلتوضيحامناخاللاسلراماسلتالي:ا

ا43ايمكناأنايكوناPH للحمضاسلقوي:   ااااسلاؤسلا

1د4ج7ب14أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
كلمااكاناPHاأقلاكاناسلحمضاأقوى.
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اأوجداسلرقماسلهيدروجينيا؟   ا3ااسلاؤسلا OH 10 5=- -5 ? إذساكانا
ا43ا

xxxxد4ج5ب9أ

سلجوسب:ا)أ(
سلشرح:ا

ابمعلوميةاتركيزاأيوناسلهيدروكايدايمكناإيجاداسلرقماسلهيدروكايدياوايكونا5اثماإليجاداسلرقما
سلهيدروجينيانطرحا5امنا14األن:

PH+POH=14

ا43اأياسلموسداسلكيميائيةاسلتياتاتطيعاتحويلاورقاتباعاسلشمسامناسللوناسألحمراإلىاسألزرق؟   ا4ااسلاؤسلا

CH3COOHدNaOHجHCIبKCIأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
.NaOH

أيامماايأتياقاعدةامرسفقةاللحمضاHCOOHافيا   ااااسلاؤسلا
؟ HCOOH H O HCOO H O2 3+ +- +

ا43ا

Hب-HCOOأ O3 HدHCOج+ O2

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
. HCOO-
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ا43اإذساكانامقياساPHالمحلولاأكبرامنا7افإنها...   ااااسلاؤسلا

امادةامترددةدقاعدةجمتعادلبحمضأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
قاعدة.

ا43ايطلقاعلىاحمضاسألكااليكاوسألديبيك:   ااااسلاؤسلا

فوقاحمضيداثنائياسلحمضجنيوكليتيدبأحماضاأمينيةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
اثنائياسلحمض.

ا43اماذسايعملاحمضالويس؟   ااااسلاؤسلا

ياتقبلا+Hديعطيا+Hجاياتقبلاإلكتروناتبيمنحاإلكتروناتأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
قاعدةالويس:اسلمادةاسلتياتمنحاسإللكترونات.
حمضالويس:اسلمادةاسلتياتاتقبلاسإللكترونات.
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ا43اتتغيراقيمةاسألساسلهيدروجينياPHاعنداتخفيفاسلمحاليلاسآلتيةاماعدس:   ا9ااسلاؤسلا

NaOHدCH3COOHجHclبNaclأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
تأثيرهامتعادلاألنهاملحاينتجامناقاعدةاقويةاواحمضاقوي.

439اسلمحلولاسلمنظم:   ا0ااسلاؤسلا

xxxxدxxxxجxxxxبxxxxأ

سلشرح:اسلجوسب:ا
هياسلمحاليلاسلتياتقاوماسلتغيرافياسلرقماسلهيدروجينياعنداإضافةاكمياتاقليلةامناسألحماضاأوا

سلقوسعداسلقويةاأواعنداتخفيفها

440اينتجامناإضافةاقاعدةاضعيفةاإلىاحمضهااسلمرسفقاأواملحها:   ااااسلاؤسلا

سلمحلولاسلمنظمدسلمحلولاسلمشبعجسلمحلولاسلمخففبسلمحلولاسلقياايأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
سلمحلولاسلمنظم.
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ا؛افأوجداسلرقماسلهيدروجينياPHا   ااااسلاؤسلا OH 10 6=- -5 ? إذساكانا
440ا

2د4ج5ب8أ

سلشرح:سلجوسب:ا)أ(
POH 6 6 8log OH 10 PH 146 (=- = = = - =- -5 ?  

440اأيامماايأتياقاعدةالويس؟   ا3ااسلاؤسلا

NH4دHCIجNH3بNaOHأ
+

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
.NH3

440اإذساكاناPH=6افاحاباPOH ا   ا4ااسلاؤسلا

10د8ج7ب9أ

سلجوسب:ا)ج(
سلشرح:ا

PHا+اPOH14ا=ا
6+POH14ا=اا 

POH8ا=ا6ا−ا14ا=ا
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افإناسلمحلولايكون:   ااااسلاؤسلا H 10 11=+ -5 ? إذساكانا
440ا

مشبعدمتعادلاجقاعديبحمضيأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
PH log10 1111=- =-

440اإذساكانا2ا<اPOH اافإنهايعتبرا:   ااااسلاؤسلا

قاعدةدمتعادلاجملحبحمضأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
قاعدة.

440امحلولامعروفاسلمعياراياتخدمالمعايرةامحلولامجهولاسلتركيز:   ااااسلاؤسلا

سلمحلولاسلمخففدسلمحلولاسلمركزاجسلمحلولاسلمنظمابسلمحلولاسلقيااياأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
سلمحلولاسلمنظما.
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440اإذساكانتاقيمةاPHالمحلولاتااويا0.2،افأياسلعبارستاسآلتيةاصحيحة؟   ااااسلاؤسلا

سلمشروباأقرباأ
POH=10دسلمشروباقاعديجسلمشروباحمضيابللتعادل

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
سلمشروباحمضي.

440اتعريفاسلقاعدةاحاباأرهينيوس:   ا9ااسلاؤسلا

-OHأ +Hبتنتجا  تاتقبلازوجاامنجتنتجا
تمنحازوجاامندسإللكترونات

سإللكترونات

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
.OH- تنتجا

440ااسلمادةاسلتياتالكاالوكاسألحماضاوسلقوسعداتصنفاعلىاأنهاا...   ا0ااسلاؤسلا

ملحاحمضدمترددةجقاعدةبحمضأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
مترددة.
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المحلولاماافإنها...   ااااسلاؤسلا PH 2< 440اإذساكانا

متذبذبدحمضجقاعدةبمتعادلأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
حمض.

440اسلمادةاسلماتقبلةالزوجامناسإللكتروناتاهيا...   ااااسلاؤسلا

قاعدةابروناتدالوريدحمضابروناتدالوريجقاعدةالويسبحمضالويسأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
حمضالويس.
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Kايااوي:   ا3ااسلاؤسلا Cr2 4q ا43اعدداتأكاداسلكرومافياصيغةاكروماتاسلبوتاايومافياا

6+د3+ج2+ب1+أ

سلجوسب:ا)د(

سلشرح:ا

2 n n 4 n 0
2 1 n 4 2 0
2 n 8 0
6 n 0, n 6

k cr 0

cr

cr

cr cr&

+ + =

+ + + - =

+ - =

- + = =+

^
^
^
^

^
^

^
^

h
h
h
h

h
h

h
h

ا43ااعدداأكادةاسلنيتروجينافياHNO2 ا   ا4ااسلاؤسلا

4د5ج3-ب3+أ

سلجوسب:ا)أ(

سلشرح:ا
عدداتأكاداسألكاجينا)O(ايااويا2−ادسئماافياسلمركباتاماعدسامركباتافوقاسألكاايداكماافيا

سلمركبافوقاأكايداسلهيدروجيناH2O2احيثايااويا1−،اوكذلكاعندماايرتبطابالفلوراسلعنصراسلوحيدا
سلذيالهاكهرواالبيةاعاليةاأعلىامناسألكاجين،ايكوناعدداتأكادهاموجبا.

 )NaH(ايااويا1ا+ادسئماافياسلمركبات،امااعدسافياسلهيدريدستامثلا)H(عدداتأكاداسلهيدروجينا
فعدداتأكاداسلهيدروجينافياهذهاسلحالةاايااويا1−. 

4ا)بابباوجوداذرتاناأكاجين(ا 2 2#= إذس:اعدداتأكاداسألكاجيناافياHNO2  =ا
. 3 (N)+ = اإذساعدداتأكاداسلنيتروجينا 1 (H)=+ واسلا

األكسدة و االختزال
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Hا؟   ااااسلاؤسلا S CL S HCL2 (g) 2(g) (g) I+ + ^ h مااسلعاملاسلمختزلافياسلتفاعلاسلتاليا
ا43ا

HجCL2بSأ S2دHCL

سلجوسب:ا)ج(

سلشرح:ا
يجباأنانعلماأناسلعاملاسلمؤكاداواسلمختزلادسئماافياسلمتفاعالت؛الذلكاناتبعداسلخياريناأاواد.

Hاعدداتأكادها2+اومنها S2 H2افياسلمركبا Hاعدداتأكادها1+ا،اسلـا S2 سلـاHاوحدهافياسلمركبا
نوجداعدداتأكاداسلـاSاوهوا2-ا،اإذساسلـاS−2اواخرجابـصفرا)ألنهااذرةامنفردة(اواحدثتالهاعمليةا
CL2ا)ذرةامنفردة(اعدداتأكادهااصفراوخرجتابـا1-افياسلمركبا أكادةا)عاملامختزل(،اأماا

HCLاواحدثتالهااعمليةاسختزسلا)عاملامؤكاد(.
 .H2 مالحظة:االانتعاملاإالامعاسلذرستاسلمنفردةافنأخذاسلـHاوالانأخذاسلـا

مالحظة:اسلهيدروجيناإذساسرتبطامعاأياعنصراأعلىامنهافياسلكهرواالبيةاافإنهايكونا1+ادسئما.
للفائدةا

سلهيدروجينايكونا1-اإذساكانافياإحدىاسلمركباتاسلتاليةا..
NaH..اKH..اLiH..اRbH..اCsH..اFrH

سلمشتركافياهذساسلمركباتاأناسلهيدروجينامرتبطامعامادةالهاااالبيةاكهربائيةاأقلامنهافيكوناهوا
سلجاذباويكوناعدداتأكادها1- .

Fe(OH)3؟   ااااسلاؤسلا ا43اعدداتأكاداFeافيا

2+د2-ج3+ب1+أ

سلجوسب:ا)ب(
سلشرح:ا

اهوااالباوسحد. OH -5 ? عدداتأكاداسلـهيدروكايدا
 3 1 3 (OH)3#- =- = - إذساعدداتأكادا

3 Fe+ = إذساعدداتأكاداسلحديدا
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ا43ااعنداأكادةااا-ابروبانولاينتج:   ااااسلاؤسلا

xxxxدxxxxجxxxxب اا–ابروبانوناأ

سلجوسب:ا)أ(

سلشرح:ا

ا43ااماذساينتجاعناسختزسلاسألايتون؟   ااااسلاؤسلا

xxxxدxxxxجxxxxبا-ابروبانولأ

سلجوسب:ا)أ(

سلشرح:ا
سألايتوناعبارةاعناكيتون،اواسألايتوناهوانفاها)ااا–ابروبانون(،افـعندماانقوماباختزسلاسألايتونا

فإنناانضيفاسلماءاللموسداسلمتفاعلة.
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CHاسلمركباسآلتي:   ا9ااسلاؤسلا CHO3 ينتجاعناأكادةاسلمركبا
ا43ا

CHأ COOH3بCH CH OH3 CHج2 OCH33دCH COCH3 3

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
فالمركباكاناألدهيداوابأكادةاسأللدهيدانحصلاعلىاحمضاكربوكايلي.

اسلعاملاسلمؤكاداهو:   ا90اسلاؤسلا Na Br NaBr2 2( ) ( ) ( )s l s2+ فياسلتفاعلاسآلتي:ا
ا43ا

NaBrد+NaجNaبBr2أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلعاملاسلمؤكاداهواسلعنصراسلذياسختزل،انبحثافياسلمعادلةاعناعنصراسكتاباإلكتروناتانجداأنها

.Br

عدداأكادةاعنصراسأللمنيوماAl13ايااوي:   اا9اسلاؤسلا
ا43ا

3-د2-ج2+ب3-أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
ألنهايفقدا3اإلكتروناتاحتىاياتقر.
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ا43اعدداتأكاداسلنيتروجينافياسلمركباHNO3 ا   اا9اسلاؤسلا

5-د3-ج5+ب3+أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
.+5

ا43اعدداتأكاداسألكاجينافيافوقاأكايداسلهيدروجيناH2O2 ا   ا93اسلاؤسلا

2+د1−ج1+ب0أ

سلجوسب:ا)ج(
سلشرح:ا

تأكاداسألكاجينادسئماا2−
اإالافيافوقاسألكاايدا1−

وعندماايرتبطابالعنصراسألعلىااالبيةامنهاوهواسلفلورايصبحا2+.
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Cl   ا94اسلاؤسلا e Cl2 2( ) ( )g aq2 + - فياسلتفاعلاسلتاليا:
مااسلذياحدثاللكلور؟

ا43ا

لمايحدثاشيءدتعادلجسختزسلبااأكادةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
سختزسل.

ا43اماهياسلصيغةاسلكيميائيةاألكايداسلماغنيايوم؟   اا9اسلاؤسلا

  MgO2دMg2OجMgOبMg2O2أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
.MgO

ا43اعدداتأكاداسلكبريتافي SO4 ا   اا9اسلاؤسلا

2−د2+ج4−ب4+أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
.+4
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ا43اإذساحدثتاعمليةاأكادةالعنصرافياتفاعلاسألكادةاواسإلختزسلافإناعدداسألكادةا...   اا9اسلاؤسلا

يااويا0داالايتغيرجيقلبيزدسدأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
يزدسد.

Fe،اأياسآلتيايكوناصحيحا؟   اا9اسلاؤسلا Fe 2e2 + -+ فيانصفاسلتفاعلاسلتالي:ا
ا43ا

ذرةاسلحديدابسلحديداعاملامختزلأ
يمثلانصفاتفاعلادسلحديداعاملامؤكادجسكتابتاإلكترونين

سختزسل

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
فياسألكادةارمزاسلفقدابالنوستج.ا

فياسإلختزسلارمزاسإلكتاابابالمتفاعالت.

ا43احدداأيامناسلتاليامعادلةاتأكادا:   ا99اسلاؤسلا

Feأ Fe2 3+ Clب+ Cl Feج- Fe3 2+ Clد+ Cl2- -

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلتأكاد:ازيادةافياعدداسلألكادة.ا
سإلختزسل:انقصانافياعدداسلألكادة.
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439ايعداسلعنصراعامالامؤكادساقويااإذسا...   ا300سلاؤسلا

درجةاغليانهامرتفعةدطاقةاتأينهامنخفضةجكهرواالبيتهامرتفعةبوصلاللتركيباسلثمانياأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
سلعاملاسلمؤكاداهواسلعنصراسلمختزلاوايعرفابالذرةاسلذياتكتاباإلكترونات،افإذسازسدتاكهرواالبيةا

سلذرةازسداتقبلهااواإكتاابهاالإللكترونات.

439اجهداسالختزسلاهوا...   اا30سلاؤسلا

قابليةاسلمادةبقابليةاسلمادةاللتحللاأ
قابليةاسلمادةالفقدجالكتااباإلكترونات

قابليةاسلمادةاللتأكاددإلكترونات

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
كلماازسداجهداسالختزسلازسدتاقابليةاسلمادةاالكتااباسإللكترونات.

439اأكادةاسلكحولاسألولىاتنتجا...   اا30سلاؤسلا

ألكيندألدهيدجساتربكيتونأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
ألدهيد.
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440اأينايحدثاجهداسالختزسل؟   ا303سلاؤسلا

الشيءاممااابقدسلكاثوداواسألنوداجسألنودابسلكاثودااأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سألكادةاعنداسآلنودا)سلمصعد(،اسالختزسلاعنداسلكاثودا)سلمهبط(.

440ااماذسايحدثاللعاملاسلمؤكاداللتفاعل؟   ا304سلاؤسلا

يتفككديتحللاجتأكاداابسختزسلاااأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلعاملاسلمؤكادايحدثالهاسختزسلاواسلعاملاسلمختزلايحدثالهاأكادة.

2Al   اا30سلاؤسلا 3Sn 2Al 3Sn(s) (aq)
2

(aq)
3+ ++ + سلقطباسلذيايحدثالهاعمليةاأكادةافياسلتفاعلاسلتالي:

440ا

Sn(s)أ +Sn(aq)2 د+Al(g)3 جAl(s)  ب   

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
سألكادة:افقداسلكتروناتا=<ا)ازيادةافياسلشحنةاسلموجبة(.
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440افياسلخليةاسلكهروكيميائيةايحدثاعنداسلكاثوداتفاعلا...   اا30سلاؤسلا

تأكاددإختزسلجتحللباااتكويناأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
إختزسل.

440اافياعمليةاسألكادةايحدثا...   اا30سلاؤسلا

ااازيادةافياعدداأ
نقصانافياعددابسلتأكادا

يكابانيوتروناتديكاباإلكتروناتجسلتأكاد

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
ازيادةافياعدداسلتأكاد.ا

440اسلعمليةاسلتياتحدثافياسألنوداهي:   اا30سلاؤسلا

سإلحاللاسلمزدوجدسلتفككجسالختزسلا باااسألكادةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
اسألكادة.اا
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440اسألكادةاسلقويةاللكحولاتعطي:   ا309سلاؤسلا

حمضدكيتونجإاتر بإيثرأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
       أكادة         أكادة  

اااكحولاأوليااااااااااااألدهيداااااااااااحمض

440اجهداسالختزسلاسلقيااياللهيدروجينايااوي:   ا0ا3سلاؤسلا

2Vد1.5Vج1V+ب0Vأ

سلشرح:سلجوسب:ا)أ(
.0V

440اعنداأكادةاكحولاثانوياينتجا:   ااا3سلاؤسلا

أميندحمضجكيتون باااألدهيدأ

سلجوسب:ا)ب(
سلشرح:ا

اااااااأكادةاااااااااااأكادةاا
ااحمض ااألدهيدااا اااأكادةاأولياا

اااااااأكادة
كحولاثانويااااااااااااكيتونااا
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440اسلقطباسلذيايحدثاعندهاتفاعلاسالختزسل:   ااا3سلاؤسلا

الاشيءاممااابقد مهبطجكاثودابأنودأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
كاثود.

440اأياسلعناصراسلتاليةايعداعامالامؤكادساقويا؟   ا3ا3سلاؤسلا

FدBrجClب Iأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
.F

-ClOايااوي:   ا4ا3سلاؤسلا 440اعدداتأكاداسلكلورافياسأليونا

2+د2−ج1−با1+أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
.+1

440اسلقطباسلذيايحدثاعندهاتفاعلاسألكادة:   ااا3سلاؤسلا

الاشيءاممااابقد مهبطجكاثودابأنودأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
أنود.
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أحداسأليوناتاسلتاليةايكوناأاهلاسختزسالا...   ااا3سلاؤسلا

440ا

Agأ e Ag"++ Hgب- e Hg22 "++ Mgج- e Mg22 "++ Alد- e Al33 "++ -

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
Hg e Hg22 "++ -

440امدىاقابليةاسلمادةاالكتااباإلكتروناتا...   ااا3سلاؤسلا

جهداسلقنطرةدجهداسألكادةججهداسالختزسلبجهداسلخليةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
جهداسالختزسل.
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   ااا3سلاؤسلا
فيامخططاسلطاقةاللتفاعلاسلكيميائياسآلتي:ا
أياسلرموزاسآلتيةايمثلاطاقةاتنشيطاهذسا

سلتفاعل؟

ا43ا

4د3ج2ب1أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
2اتمثلاسلمتفاعالت،ا3اتمثلاسلمعقداسلنشطا،ا4ايمثلاسلنوستج.ا

Rايصنفاهذساسلتفاعلامناسلرتبةا...   ا9ا3سلاؤسلا K A B2 2= = 5 5? ? ا43امناخاللاسلعالقةاسلتالية:ا

سلثامنةدسلااداةجاسلرسبعةبسلثانيةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
سلرتبةاسلكليةاللتفاعلاهيامجموعاسلرتبالكلامادةامتفاعلةا)مجموعاسألاس(اسلذياهوا:

4ا=ا)2+2(.

سرعة التفاعالت
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حاباسلشكلاجانبه،اأياسلعبارستاسلتاليةا   ا0ا3سلاؤسلا
تنطبقاعلىاسلتفاعلاسلتاليا؟

ا43ا

أ

تفاعلايحوياموسدا
محفزةامماايؤدياإلىا
زيادةاارعةاسلتفاعلا
وبالتالياسنخفاضاطاقةا

سلتنشيط

ب

اتفاعلايحوياموسدا
محفزةايعملاعلىا
زيادةاارعةاسلتفاعلا
وبالتاليازيادةاطاقةا

سلتنشيط

ج

اتفاعلاخاليامنا
سلموسداسلمحفزةامماا
يؤدياإلىازيادةا
ارعةاسلتفاعلا

وبالتاليازيادةاطاقةا
سلتنشيط

د

اتفاعلاخاليامنا
سلموسداسلمحفزةامماا

يؤدياإلىاتفاعلابطيءا
وبالتالياتقلاطاقةا

سلتنشيط

سلجوسب:ا)أ(

سلشرح:ا
)ب(اخاطئة؛األناسلعالقةابيناسلموسداسلمحفزةاوطاقةاسلتنشيطاعالقةاعكاية.

)ج(اخاطئة؛األناسلتفاعلاسلخاليامناسلموسداسلمحفزةاالايعملاعلىازيادةاارعةاسلتفاعل،ابلايكونا
ارعةاسلتفاعلاطبيعية.

)د(اخاطئة،اسلتفاعلاسلخاليامناسلموسداسلحافزةاالايبطئاسلتفاعل،اسلمثبطاتاهياسلتياتعملاعلىاإبطاءا
ارعةاسلتفاعل.

#تذكراأن:اتزيدا)سلمحفزست(امناارعةاسلتفاعلاسلكيميائيابتقليلاطاقةاسلتنشيط.
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ا43اتضافاسلموسداسلحافظةافياصناعةاسألغذيةاوذلكالكيا...   ااا3سلاؤسلا

اتقللاسلطاقةاسلمنشطةاأ
بأثناءاسلتفاعلا

تزيداقيمةاسلطاقةا
سلناتجةامناسحترسقا

سلغذسءا
اتااعداعلىاعمليةاج

تعملاكمثبطاللتفاعلادأكادةاسلغذسءا
بيناسلموسدا

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
تعملاكمثبطاللتفاعلابيناسلموسد.

أياسآلتيايعداأكثراسألنزيماتافعالية؟   ااا3سلاؤسلا

ا43ا

4د3ج2ب1أ

سلجوسب:ا)أ(

سلشرح:ا
سألنزيمانوعامناأنوسعاسلمحفزستاسلذيايعملاعلىاتاريعاسلتفاعلاسلكيميائي،اواسلعالقةاتكوناعكايةا

بيناسلمحفزستاواطاقةاسلتنشيطاحيثاتزيداسلمحفزستامناارعةاسلتفاعلابتقليلاطاقةاسلتنشيط.
#تذكراأن:

طاقةاسلتنشيط:اهياسلحداسألدنىامناسلطاقةالدىاسلجزئياتاسلمتفاعلةاواسلالزمالتكويناسلمعقداسلنشطاوا
إحدسثاسلتفاعل.ا
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R ا   ا3ا3سلاؤسلا K(A)(B)2= حددارتبةاسلتفاعلاسلكليةاسلذياارعتها
ا43ا

سلرسبعةدسلثالتةجاسلثانيةبسألولىأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
رتبةاسلتفاعلا=امجموعاسألس.

ا43اأيامماايلياليسامناشروطانظريةاسلتصادم؟   ا4ا3سلاؤسلا

 سلتصادمايكونأ
طاقةاسلتصادمابباإلتجاهاسلصحيح

اثبوتادرجةاجكافية
ايجباأناتتصادمادسلحرسرة

سلموسداسلمتفاعلة

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
اثبوتادرجةاسلحرسرة.

ا43اكيفانجعلاثانياأكايداسلكربونايذوب؟   ااا3سلاؤسلا

اخفضادرجةاسلحرسرةدرفعادرجةاسلحرسرةجخفضاضغطبتحريكاماتمرأ

سلجوسب:ا)د(
سلشرح:ا

تتأثراسلذوبانيةابـا:
1/ازيادةاسلضغطا

2ا/اخفضادرجةاسلحرسرة.
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ا43اهوامعدلاسلتغيرافياتركيزاسلموسداسلمتفاعلةاأواسلناتجةافياوحدةاسلزمن،اهذساسلنصايعبراعن:   ااا3سلاؤسلا

ارعةاسلتفاعلدسلتعادلجسلمادةاسلمحفزةبسإلتزسناسلكيميائيأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
ارعةاسلتفاعل.

تشتعلاكتلةا)1اكجم(امنانشارةاسلخشبابشكلاأارعامنا)1كجم(امناقطعةاسلخشباباببا   ااا3سلاؤسلا
سختالفا...

ا43ا

اسلتركيباسلكيميائيدمااحةاسلاطحجسلتركيزابدرجةاسلحرسرةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
مااحةاسلاطح.

أيامماايلياأارعاتفاعل؟    ااا3سلاؤسلا

طاقة التنشيط

A

B

C

D

26

25

23

24

439ا

DدCجBبAأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
أقلاطاقةاتنشيطاأارعافياسلتفاعل.ا
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439اأيامناسلبروتيناتايزيدامناارعةاسلتفاعل؟   ا9ا3سلاؤسلا

سلهرموناتدسلحموضاسألمينيةجاسلمثبطاتبسإلنزيماتأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سإلنزيمات.

إذساسزدسدتادرجةاسلحرسرةاتزدسدا...   ا330سلاؤسلا

( K )درجة الحرارة

عة التفاعل

440ا

عدداسلتصادماتابيناأ
كتلةاسلموسداسلناتجةاواجسلمادةاسلمحفزةاللتفاعلبسلجايماتا

الايتغيراشيءدسلمتفاعلة

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
عدداسلتصادماتابيناسلجايمات.ا

440اسلخارصيناأارعامناسلنحاساعنداسلتفاعلامعانترستاسلفضةاباببا...   اا33سلاؤسلا

مااحةاسلاطحدسلتركيزجدرجةاسلحرسرةبطبيعةاسلمتفاعالتاأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
طبيعةاسلمتفاعالت.
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ة سلشكلاسآلتيايمثلاتفاعالا...   اا33سلاؤسلا
طاق

ال

س� التفاعل  

440ا

ماصااللحرسرةدمتااوياافياسلحرسرةاجطاردساللحرسرةبمتعادالأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
تفاعلاماصاللحرسرةاألناسلمحتوىاسلحرسرياللنوستجا)رقما4(اأقلامناسلمحتوىاسلحرسرياللمتفاعالتا

)رقما2(.

افياسلشكلاسلذياأمامكاتكوناطاقةاسلنوستجا   ا333سلاؤسلا
امقارنةابطاقةاسلمتفاعالت:

440ا

طاقةاسلنوستجاتااوياأ
طاقةاسلنوستجاأقلامنابطاقةاسلمتفاعالتا

طاقةاسلنوستجاأكبرامناجطاقةاسلمتفاعالت
طاقةاسلمتفاعالتاأكبرادطاقةاسلمتفاعالتا

مناطاقةاسلنوستج

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
طاقةاسلنوستجاأكبرامناطاقةاسلمتفاعالت.
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R ...   ا334سلاؤسلا K A B 3= 5 5? ? 440احددارتبةاسلتفاعلا

سلرسبعدسلثالثجسلثانيبسألولاأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
رتبةاسلتفاعلا=امجموعاسألاس.

   اا33سلاؤسلا

سلجدولايمثلامادةاغدسئيةاوضعتافياأربعةا
أنابيباوااكبافياكلاأنبوبةاأنزيماهاضما
بكمياتاغيرامتااويةاوااجلامقدسراطاقةا

سلتنشيطافياكلامنهااكاآلتي:ا
أياسألنابيباكانتاسألارعافياسلتفاعل؟

440ا

4د3ج2ب1أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
أقلاطاقةاتنشيطاأارعافياسلتفاعل.
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ا43اقيمةاثابتاسالتزسناتتغيراعندماايتغيرا...   اا33سلاؤسلا

xxxxداسلمادةاسلحافزةجسلضغطبدرجةاسلحرسرةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
تتغيرادرجةاسلحرسرة.

N ا   اا33سلاؤسلا O Heat NO2 4 2+ امناسلتفاعلاسلتالياناتنتجا
ا43ا

إذسازسدتاسلحرسرةافإناأ
NO2اتزدسد

اإذسازسدتاسلحرسرةاب
إذسازسدتاسلحرسرةافإناجفإناNO2اتقل

NO2اتبقىاثابتة
xxxxد

سلجوسب:ا)أ(
سلشرح:ا

بمااأناسلحرسرةافياسلمتفاعالتافـناتنتجاأناسلتفاعلاماصاللحرسرة.
فياهذساسلتفاعلاسلكيميائياسلماصاللطاقةاإذساسزدسدتادرجةاسلحرسرةافياسلمتفاعالتافاوفايزسحا

 .NO2سالتزسناإلىاسليميناوينتجاسلمزيدامناغازا
.N2O4وعنداإزسلةاسلحرسرةابالتبريدايزسحاسالتزسنانحواسليااراوينتجاسلمزيدامناغازا

اماذساايحدثا؟   اا33سلاؤسلا D CA B Heat+ + + لواستجهاهذساسلاهماللياارا
ا43ا

xxxxدxxxxجزيادةادرجةاسلحرسرةابانقصادرجةاسلحرسرةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
نالحظاأناسلتفاعلاطارداللحرسرة؛األناسلحرسرةافياسلنوستج.

عندازيادةادرجةاسلحرسرةافياسلتفاعلاسلطارداللطاقةافإناسلاهمااوفايتجهاللياار.

االتزان الكيميائي

https://www.instagram.com/nooracademysa/
https://twitter.com/NoorAcademySa?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://api.whatsapp.com/send?phone=966551765440
https://t.me/nooracademysa
https://t.me/nooracademysa


@nooracademysa                0551765440

C جميع الحقوق محفوظة

@nooracademysa             @AlShamiel           0551765440

124

ا43افياحالةاسالتزسناتكوناارعتياسلتفاعلاسألمامياوسلعكاي:   ا339سلاؤسلا

مختلفةدمتااويةجصفربعاليةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
متااوية.

P   ا340سلاؤسلا CL PCL CL2 5 3 2+ حرسرةا+ا
ا43ا

يزدسداتركيزأ
P2CL5

يزدسداتركيزب
CL2يزدسداتركيزج

PCL3
اتزدسداقيمةد

Keq

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
P2CL5يزدسداتركيزا

ا43اسلعاملاسلوحيداسلذيايغيرامناقيمةاثابتاسالتزسناهو:ا   اا34سلاؤسلا

سلعاملاسلمحفزدادرجةاسلحرسرةجسلتركيزبسلضغطاوسلحجمأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
ادرجةاسلحرسرة.
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ا43ااحالةاتااوياارعةاسلتفاعلاسألمامياوسلخلفيافإناذلكايمثل:   اا34سلاؤسلا

سلتبلوردسلمركبافوقاسلمشبع جامركبانشطبسالتزسناسلكيميائيأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سالتزسناسلكيميائي.

ا43ااحباسلحرسرةامناتفاعلامتزناطارداللحرسرةاتؤدياإلىاتغييراحالةاسالتزسنانحو:   ا343سلاؤسلا

اسلياارافتنقصابسليمينافتزدسداسلنوستجأ
سلياارافيتوقفاسلتفاعلدسليمينافيتوقفاسلتفاعلجسلمتفاعالت

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
اتزدسداأيضا.ا Keq قيمةا

2H   ا344سلاؤسلا O 2H O O2 2(g) 2 (g) 2(g)+ اللمعادلةاسلتالية:ا Keq أوجدا
ا43ا

Kأ
H O O
H Oeq
2 2

2
2

2
2=

6
6

6@
@
@

Hب O OKeq 2
2

2= 6 6@ Hج@ OKeq 2 2
2= 6 Kد@ H O

1
eq

2 2
2= 6 @

سلجوسب:ا)أ(
سلشرح:ا

ثابتاسالتزسناهواحاصلاضرباترسكيزاسلنوستجاعلىاحاصلاضرباترسكيزاسلمتفاعالت،اويرفعاكلا
تركيزاإلىاأسايااويامعاملاهذساسلمادةافيامعادلةاسالتزسن.ا

مالحظةاهامة:اإذساكانتاسلمادةا)s(اصلبةاأوا)l(ااائلةاالاتكتبافيامعادلةاسالتزسناألناتركيزهااثابتا
مهمااسختلفتاكميتها.
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N   اا34سلاؤسلا O 55.3KJ 2NO2 4 2+ مااأثراسرتفاعادرجةاسلحرسرةالهذساسلتفاعلاسلمتزن:ا
439ا

نقصافياقيمةاKدزيادةاكميةاN2O4جنقصاكميةاNO2بزيادةاكميةاNO2أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
حاباقانونالوتشاتلييه:اعندازيادةادرجةاسلحرسرة،ايتجهاسلتفاعلاإلىاسلجهةاسلتياتقلاسلحرسرة

فيها.ابمعنىاآخر،ايتجهاإلىاسلجهةاسلذيايقللامناسلتوتراسلذياطرأاعلىاسلتفاعل.

439ايكوناسلجامافياحالةاستزسناكيميائياإذساكانتا...   اا34سلاؤسلا

أ
ارعةاسلتفاعل
سألماميا=اارعة
سلتفاعلاسلعكاي

xxxx دxxxxجxxxxب

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
ااسالتزسناسلكيميائياهواحالاتثبتافيهااترسكيزاسلموسداسلمتفاعلةاوسلناتجةافياتفاعلامنعكساوذلكاألن
ارعةاسلتفاعلاسألمامياتصبحامااويةالارعةاسلتفاعلاسلعكاياوليسانتيجةالتوقفاسلتفاعل.

PClامااأثرازيادةاسلحرسرة؟     اا34سلاؤسلا PCl Cl5 3 2+ 439افياسلتفاعلاسآلتي:احرسرةا+

ايزدسدأ PCl56 PCl36ب@ Cl26ج@ Keq د@

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
ايزدسد. PCl56 @
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2H   اا34سلاؤسلا O 2H O O2 2(I) 2 (g) 2(g)D + 440اثابتاسالتزسناسلكيميائياللتفاعلاسآلتيا:ا

Hأ O O2 26 6@ Hب@ O O2 2
2 26 6@ H ج@ O O22 26 6@ Hد@ O O 2

2 26 6@ @

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
ثابتاسالتزسناسلكيميائياهو:احاصلاضرباترسكيزاسلنوستجاعلىاحاصلاضرباترسكيزاسلمتفاعالت
وايرفعاكلاتركيزاإلىاأسامااواللمعاملاسلخاصابه،االاتكتباترسكيزاسلموسداسلصلبةاوسلاائلة.

440اأياسلتالياصحيحاعناسالتزسن؟   ا349سلاؤسلا

سلمتافعالتاتتحولابحالةاااكنةأ
ارعةاسلمتفاعالتاواجمعظمهااإلىانوستج

ترسكيزاسلمتفاعالتاوادسلنوستجامختلفةا
سلنوستجاثابتة

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
ترسكيزاسلمتفاعالتاوسلنوستجاثابتة.

440ااأيامناسآلتياالايؤثراعلىاحالةاسالتزسن؟   ا0ا3سلاؤسلا

زيادةاتركيزادسلعاملاسلمحفزجتقليلاسلحجمبزيادةادرجةاسلحرسرةأ
سلمتفاعالت

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
اسلعوسملاسلمؤثرةاعلىاسالتزسن:اتغيراكلامنادرجةاسلحرسرةاواسلتركيزاواسلحجماواسلضغط.
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440اإذسازسداسلضغطافياتفاعلامتزن،افإناذلكايؤدياإلىاإزسحةاسلتفاعلاباتجاها...   ااا3سلاؤسلا

الايتأثراسلتفاعلدسلتركيزاسألكبراجعدداسلموالتاسألقلبعدداسلموالتاسألكبرأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
ازيادةاسلضغطا)تقليلاسلحجم(ايؤدياإلىاإزسحةاسلتفاعلاباتجاهاعدداسلموالتاسألقلاواسلعكس.

440ارفعادرجةاسلحرسرةافياتفاعلاطارداللحرسرة،امااسلذيايحدثالثابتاسالتزسن؟   ااا3سلاؤسلا

الايتأثردثابتاجيقلب يزدسدأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
رفعادرجةاسلحرسرةاللتفاعلاسلطاردايؤدياإلىاإزسحةاسالتزسناباتجاهاسلمتفاعالتافيؤدياإلىازيادةا

تركيزاسلمتفاعالتاونقصاتركيزاسلنوستجافيقلاثابتاسالتزسن.

Nا؟   ا3ا3سلاؤسلا 3H 2NH2(g) 2(g) 3(g)+ ماذسايحدثاعندازيادةاN2افياسلمعادلةاسآلتية:ا
يزسحاسلتفاعلانحوا...

440ا

يتوقفاسلتفاعلداالايتأثراجسلنوستجبسلمتفاعالتاأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
-اإضافةامادةامتفاعلةاأواإزسلةامادةاناتجةاعنداسالتزسناتزيحاموضعاسالتزسناناحيةاسلنوستج.

ا-اإضافةامادةاناتجةاأواإزسلةامادةامتفاعلةاتزيحاموضعاسالتزسناناحيةاسلمتفاعالت.
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Hاافإناموضعاسالتزسنايزسحا   ا4ا3سلاؤسلا Cl 2HCl2(g) 2(g) (g)D+ ااإذسازسداسلضغطافياسلتفاعلاسآلتيا
نحو:

440ا

سلمتفاعالتدالايتأثراسلتفاعلجعدداسلموالتاسألكثربعدداسلموالتاسألقلأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
االايؤثراتغيراسلضغطاأواسلحجماعنداتااوياعدداسلموالتاللمتفاعالتاوسلنوستجاللموسداسلغازية.

I ا   ااا3سلاؤسلا 4, H 5, HI 102 2= = =6 6 5@ @ ? اعلماابأنا I H 2HI2 2+ = قيمةاثابتاسالتزسنا
440ا

5د200ج0.5ب10أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(

K I N
HI

4 5
10 5eq

2 2

2 2

#= = =6
5
6@
?
@

COافإناموضعا   ااا3سلاؤسلا 3H CH H O(g) 2(g) 4(g) 2 (g)E+ + إذسازسداسلضغطافياسلتفاعلاسآلتيا
سالتزسنايزسحانحو  ...

440ا

الايتأثراسلتفاعلدعدداسلموالتاسألكبراجسلنوستجبسلمتفاعالتأ

سلجوسب:ا)ب(
سلشرح:ا

زيادةاسلضغطاأوانقصاسلحجمايؤدياإلىاإزسحةاموضعاسالتزسنافياستجاهاعدداسلموالتاسألقل
سلحلافياحالةاعدماتااوياعدداسلموالتاللمتفاعالتاوسلنوستجاللموسداسلغازية،اوافياهذساسلتفاعلاعدداا

.2  mol4اوسلنوستجاmolموالتاسلمتفاعالتا
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PClايغيراحالةا   ااا3سلاؤسلا PCl Cl heat5(g) 3(g) 2(g)D + + احباسلحرسرةامناسلتفاعلاسآلتيا
سلتوسزنانحوا:

440ا

سلياارافتزدسداجسليمينافتزدسداسلنوستجابسلياارافتزدسداسلنوستجأ
سليمينافيتوقفاسلتفاعلدسلمتفاعالتاا

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
سليمينافتزدسداسلنوستج.

440اسلعالقةابيناثابتاسالتزسناودرجةاسلحرسرةافياسلتفاعلاسلماصاللحرسرة:   ااا3سلاؤسلا

طرديةدعكايةجتربيعةاعكايةبثابتةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
عندازيادةادرجةاسلحرسرةافياتفاعلامتزناماصاللحرسرةايزدسداثابتاسالتزسناوسلعكس.

ماذسايحدثاللنوستجاعندارفعادرجةاسلحرسرةاللتفاعلاسآلتي:   ا9ا3سلاؤسلا
CO 3H CH H2O(g) 2(g) 4(g) (g)E+ + + حرارة

440ا

تتضاغفدتزدسدجتقلب الاتتأثرأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
تقل.
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440احالةاتتااويافيهااارعةاسلتفاعلاسألمامياواسلعكايا...   ا0ا3سلاؤسلا

سالتزسناسلكيميائيدسلتفاعلاسلكيميائيجارعةاسلتفاعلبسلخاصيةاسلكيميائيةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
سالتزسناسلكيميائي.
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ا43اعنداإجرسئكاللتحليلاسلكيميائيالألنزيماتااتجداأنهاامكونةامناوحدستاتامىا...   ااا3سلاؤسلا

اأحماضاأمينيةدأحماضانوويةاجاأحماضادهنيةبسلجلايريناأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
سلبروتيناتاعبارةاعنابوليمرستاعضويةاتتكونامناأحماضاأمينيةامرتبطةامعاابترتيبامعين.

مثل:اسألنزيم.

ا43امركباتاعضويةاتوجدافياسلعطوراواسلنكهاتاسلطبيعيةاواسلفوسكه:   ااا3سلاؤسلا

xxxxدسإلاترستجسإليثرستبسألميناتاأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
سألمينات:اماؤولةاعنارسئحةاسلكائناتاسلميتةاواسلمتحللة.

سإلاترست:امركباتارسئحتهااعطرةاتوجدافياسألزهاراواسلعطوراواسلنكهاتااسلطبيعيةاوسلفوسكه.

ا43امركباتاعضويةايحتاجاإليهااسلجامابكمياتاقليلةااإلتمامانشاطهاسلحيوي:   ا3ا3سلاؤسلا

سلبروتيناتدسلدهونجسلفيتاميناتبسألمالحاسلمعدنيةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
سلفيتامينات:امركباتاعضويةايحتاجاإليهااسلجامابكمياتاقليلةاإلتماماانشاطهاسلحيوي.
سلبروتينات:ابوليمرستاعضويةاتتكونامناأحماضاأمينيةامرتبطةامعاابترتيبامعين.

الكيمياء العضوية
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ا43اسلخاصيةاسإلاموزيةاهي:   ا4ا3سلاؤسلا

xxxxدxxxxج xxxx  بسلنشااوسلاليلوزاأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
مناأمثلةاسلاكرياتاسلعديدةاسلتاكر:اسلنشااواسلاليلوزاواسلجاليكوجين.

ا43اإنزيماثنائياسلتاكر:   ااا3سلاؤسلا

xxxxدxxxxجاسلكلكوزاابسلاكروزأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلاكروز،اسلالكتوزامناسلاكرياتاسلثنائية.

ا43ااعدداروسبطاايجمااواروسبطابايافياجزيءاغازاسالايتيليناHا−اCا♡اCا−اHاهي:   ااا3سلاؤسلا

ثالثةا)ايجما(اواأ
رسبطةا)ايجما(اوثالثةابرسبطتانا)باي(

ارسبطتانا)ايجما(اواج)باي(
رسبطةا)باي(اواأربعةادثالثةا)باي(

)ايجما(

سلجوسب:ا)أ(

سلشرح:ا
فياسلمركباتاسلعضويةايوجداثالثاأشكالاللروسبطا..اإمااأحاديةا..اوإمااثنائيةا..اوإمااثالثية

سلرسبطةاسألحاديةا:دسئمااتكوناايجما،اوسلرسبطةاسلثنائية:ا)رسبطتينافوقابعض(اإحدسهمااتكوناايجماا
وسلثانيةاباي،اوسلرسبطةاسلثالثية:ا)ثالثةاروسبطافوقابعض(اإحدسهمااتكوناايجمااواسالثنيناسلباقيةاتكونا

باي.
نالحظافياجزيءاغازاسالايتيليناوجودارسبطتاناأحاديتانا)ايجما(ا+ا3اروسبطا)وسحدةاايجماا

وسالثنيناسلباقيةاباي(،اأياأناسلمجموعاسلكلياثالثةا)ايجما(اوارسبطتانا)باي(.
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ا43اأياسلمركباتاسلتاليةاأكثراقطبية؟   ااا3سلاؤسلا

سألحماضاأ
xxxxدxxxxجسألميناتبسلكربوكايلية

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سألكثراقطبيةاسألحماضاسلكربوكايليةاتليهااسلكحوالت.

ا43اتتكونامجموعةاسألحماضاسألمينيةامنامجموعتيناوظيفيتيناهما:   ااا3سلاؤسلا

اأميناواهيدروكايلدكربونيلاواكربوكايلجاأميناواكربوكايلب أميناواكربونيلأ

سلجوسب:ا)ب(

سلشرح:ا
سألحماضاسألمينية:اهياجزيئاتاعضويةاتوجدافيهاامجموعةاسألميناوامجموعةاسلكربوكايلا

سلحمضية.

 

ا43ابروتينابنائيايعداجزءسامناسلجلداواسألوتاراواسألربطةاوسلعظام:   ا9ا3سلاؤسلا

xxxxدxxxxجxxxxبسلكوالجينأ

سلجوسب:ا)أ(
سلشرح:ا

بروتيناتانقلامثل:اسلهيموجلوبيناسلذياينقلاسألكاجينافياسلدمامناسلرئتيناإلىااائراسلجام.
بروتيناتاسلدعماسلبنائيامثل:اسلكوالجيناوهواجزءامناسلجلداواسألوتاراواسألربطةاواسلعظام.

بروتيناتاسالتصاالتامثل:اسألناولين.
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ا43ااسلمجموعةاسلوظيفيةاسلمميزةافيااكراسلفركتوز:   ا0ا3سلاؤسلا

xxxxدxxxxجاكربونيلاكيتونااابكربونيلاألدهيدأ

سلجوسب:ا)ب(

سلشرح:ا
اكراسلفركتوزامناسلاكرياتاسألحاديةا)أباطاأنوسعاسلكربوهيدرست(،اوانالحظاوجودا
مجموعةاكربونيلاعلىاإحدىاذرستاسلكربوناوامجموعاتااهيدروكايلاعلىامعظما
ذرستاسلكربوناسألخرى،اواوجودامجموعةاسلكربونيلايجعلاهذهاسلمركباتاإمااألدهيداأوا
كيتونات،اوذلكابحابااموقعامجموعةاسلكربونيلا..اونالحظاأنااكراسلفركتوزاتقعافيها
مجموعةاسلكربونيلافياضمناسلالالةا)كيتون(،اأماااعندمااتقعامجموعةاسلكربونيلانهايةا

سلالاةافيطلقاعليها)ألدهيد(.

H ا   ااا3سلاؤسلا N C O C C C2 - = - - - ا43انوعاسلمركباسلتاليا

احمضاكربوكايليدأمينجإاترباأميدأ

سلجوسب:ا)أ(

سلشرح:ا
سألميدست:امركباتاعضويةاتنتجاعناساتبدسلامجموعةاهيدروكايلاOH–افياسلحمضاسلكربوكايليا

بذرةانيتروجينامرتبطةامعاذرستاأخرى.
سلصيغةاسلعامةالألميدست:
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ا43اسلصيغةاسلعامةالإلاترست؟   ااا3سلاؤسلا

HCORدRCORجRCOOHبRCOORأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
RCOORسلصيغةاسلعامة:ا
Rسلمجموعةاسلوظيفية:اسإلاتر C O R

O

ا43اأياسلمركباتاسلعضويةاسآلتيةاالاتحتويافياتركيبهااعلىامجموعةاسلكربونيل؟   ا3ا3سلاؤسلا

سألحماضابسإلاترستأ
سلكيتوناتدسلكحوالتجسلكربوكايلية

سلجوسب:ا)ج(

سلشرح:ا
)O=C(مجموعةاسلكربونيل:اهواسلترتيباسلذياترتبطابهاذرةاسألكاجينابرسبطةاثنائيةامعاذرةاكربونا

ونالحظاأناسلصيغةاسلعامةالالاترستا:ا

R C O R

O

سلصيغةاسلعامةالألحماضاسلكربوكايلية:ا

R C OH

O

سلصيغةاسلعامةاللكيتونات:ا

R C R’

O

سلصيغةاسلعامةاللكحوالت:
R OH
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مااسالاماسلعملي؟   ا4ا3سلاؤسلا

ا43ا

 1ا،ا2ا-ثنائياميثيلاأ
 4ا،ا3ا–اثنائياميثيلاببنتيناحلقي

1ا،2ا–اثنائياميثيلاجبيوتيناحلقي
xxxxدبنتاناحلقي

سلجوسب:ا)أ(

سلشرح:ا
رسبطةاوسحدةا:ألكان،ارسبطتان:األكين،اثالثاروسبط:األكاينا.

1-انحدداعدداذرستاسلكربونافياسلحلقة،اوناتخدماساماسلهيدروكربوناسلحلقياسلرئياي،احيثاتتألفا
هذهاسلحلقةامنا5اذرستاكربون،الذلكاسالاماسلرئياياهوابنتاناحلقي،ا

ولكنايوجدارسبطتانا=<األكينا=<ابنتين.

(،اوانوجداسلترقيماسلذيايعطياأقلامجموعةاأرقاماا CH3- 2-انرقماسلحلقةاسبتدسءسامناأحداتفرعاتا)
اعلىاسلموسقعا1,2 CH3- ممكنةاللتفرعات،اونالحظاوجودامجموعاتا

 3-انامياسلمجموعات،اونالحظاأنهااجميعهااميثيل
4-انضيفاسلبادئةاإلظهاراعدداسلمجموعاتاسلموجودة،اوتوجدا2امجموعةامناسلميثيل،الذلكانضيفا

سلبادئةا)ثنائي(افتصبحاثنائياميثيل.
5-انتجاهلاسلترتيباسلهجائيابابباوجودانوعاوسحدامناسلمجموعات.

6-اسلتاميةاسلنهائيةا:ا1ا،ا2ا–اثنائياميثيلابنتيناحلقي.

ا43اأياسلمركباتايحتوياعلىارسبطةاثالثية؟   ااا3سلاؤسلا

xxxxدC2H6جC2H4بC2H2أ

سلجوسب:)أ(ا
سلشرح:ا

 . C Hn 2n 2+ سلصيغةاسلعامةالأللكاناتا)رسبطةاأحادية(:ا
 . C Hn 2n سلصيغةاسلعامةالاللكيناتا)رسبطةاثنائية(:ا

 . C Hn 2n 2- سلصيغةاسلعامةالاللكايناتا)رسبطةاثالثية(:ا
C H C H2 2 2 2(2) 2= - نالحظاسلخيارا)أ(ايحققاسلمطلوب؛األنا
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ا43ااأيامناسآلتياالايحتوياعلىاكربوكايل؟   ااا3سلاؤسلا

xxxxدxxxxجسإلاتربسلكحولأ

سلجوسب:ا)أ(

سلشرح:ا
سلصيغةاسلعامةاللكحوالت:

R OH

سلصيغةاسلعامةالإلاترست:

R C O R

O

نالحظاعدماوجوداكربوكايلاللكحوالت.

ا43اأياسلمركباتاسلعضويةاسآلتيةاتكوناروسبطاهيدروجينيةابيناجزيئاتها؟   ااا3سلاؤسلا

CHأ OCH CH3 2 CHب3 CH CHO3 CHج2 COCH3 CHد3 CH COOH3 2

سلجوسب:ا)د(

سلشرح:ا
CHا=<اإيثرا OCH CH3 2 3

CHا=<األدهيد CH CHO3 2

CHا=<اكيتون COCH3 3

CHا=<احمضاكربوكايلي CH COOH3 2

سلكيتونات،اسأللدهيدست،اسإليثرست،اسألمينات،اسالاترست،اسألميدست:اجميعهااالاتكوناروسبطاهيدروجينية.
سلكحوالتاواسألحماضاسلكربوكايلية:ااتكوناروسبطاهيدروجينيةانظرساالحتوسئهااعلىاذرستا

هيدروجينامرتبطةامباشرةامعاذرةاأكاجين.

ا43ااياتعملالعملياتاسلتخزينالانوستاطويلة:   ااا3سلاؤسلا

xxxxدxxxxج xxxx  بسلفورمالدهيدأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلفورمالدهيد.
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ا43اأيامناهذهاسلمركباتاصيغةالإليثانول؟  ا9ا3سلاؤسلا

xxxxدxxxxجxxxxبCH3CH2OHأ

سلجوسب:ا)أ(

سلشرح:ا
تنقاماسلهيدروكربوناتاسألليفاتيةاإلى:ااالالامفتوحةاواحلقية.

سلاالالاسلمفتوحةاتنقاماإلىامشبعةاواغيرامشبعة.
C Hn 2n 2+ سلاالالاسلمفتوحةاسلمشبعةامثل:األكانات:ا

.CnH2n−2اواألكايناتاCnH2nسلاالالاسلمفتوحةاسلغيرامشبعةامثل:األكيناتا
سإليثانولاعبارةاعناكحولا..

بعضاأاماءاسلكحوالتاتعتمداعلىاأاماءاسأللكاناتاسلمقابلةالها،امثلاهاليدستاسأللكيلا..
مثل:اسلميثاناCH4ا=<اميثانولاCH3OH،اوكذلكاسإليثاناC2H6ا=<اإيثانولاC2H6Oاأواتكتبا

 .CH3CH2OHهكذسا

ا43ااتفاعلاسإليثانامعاسلكلورا)سلهلجنة(اهواتفاعلا...   ا0ا3سلاؤسلا

تفككدهدرجةجساتبدسلبإضافةأ

سلجوسب:ا)ب(

سلشرح:ا
سلهلجنة:اتفاعلاتحلافيهاذرةاهالوجينا–امثلاكلوراأوابروما–امحلاذرةاسلهيدروجين.

سلصيغةاسلعامةالتفاعالتاسالاتبدسلاسلعامةالتكويناهاليدستاسأللكيل:
R CH X R CH X HX3 2 2- + - +

حيثاأناXافلوراأواكلوراأوابروما.
C H CL C H HCL2 6 2 2 5+ + تفاعلاسإليثانامعاسلكلور=<ا

.C H2 6 حيثاأناصيغةاسإليثانا:ا
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ا43اسلتفاعلاسلذيايحولاسلكحولاإلىاألكين:   ااا3سلاؤسلا

تكاثفدساتبدسلجحذفباإضافةأ

سلجوسب:ا)ب(

سلشرح:ا
تفاعالتاسلحذف:

 .H2ألكانا=<األكينا+ا
 .HCLهاليداألكيلا=<األكينا+ا

 .HOHكحولا=<األكينا+ا
تفاعالتاسإلضافة:

ألكينا+اH2ا=<األكان.
ألكينا+اHCLا=<اهاليداألكيلا.
ألكينا+اHCLا=<اكحول.

ا43امااهواأقصىاعددايرتبطافيهاسلهيدروجينامعاذرةاوسحدةاامناسلكربون؟   ااا3سلاؤسلا

4د3ج2ب1أ

سلجوسب:ا)د(
سلشرح:ا

للكربونا4اروسبطا.
للنيتروجينا3اروسبطا.ا
لألكاجينارسبطتانا.

للهيدروجينارسبطةاوسحدةا.

H

H

H HC
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ا43اصيغةامركباسإليزوبيوتان:   ا3ا3سلاؤسلا

Cأ H4 xxxxدxxxxجxxxxب10

سلجوسب:ا)أ(

سلشرح:ا
سلتاميةاسلعالميةا)IUPAC (ا اا-مثيلابروبان.

ساتخدسماته:اياتخدمافياسلتبريداا)بوصفهامادةاآمنةابيئيا(اويتخذامادةادسفعةافيامنتجاتامماثلةالجلا
سلحالقة،اوياتخدمافياصورةامادةاخامافياعمليةاتصنيعاسلكثيرامناسلموسداسلكيميائية.

سلصيغةاسلبنائية:
H

H C H

H H

H C C C H

H H H

ا43امجموعةاسلكربونيلاهي:   ا4ا3سلاؤسلا

أ
اذرةاكربونامرتبطةا
معاذرةاسألكاجينا
برسبطةاثنائية

xxxxدxxxxجxxxxب

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
اذرةاكربونامرتبطةامعاذرةاسألكاجينابرسبطةاثنائية.
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ا43ااسلهدرجةاواسإلضافةاواحذفاسلماء:   ااا3سلاؤسلا

 مناأشهراتفاعالت أ
xxxxدxxxxجxxxxبسلمركباتاسلعضوية

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
مناأشهراتفاعالتاسلمركباتاسلعضوية.

AI ا   ااا3سلاؤسلا OH 35 ? ا43اعددامجموعاتاسلهيدروكايلافياسلمركباسآلتيا

2د1ج4ب3أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
ابالنظراإلىاسلرقماسلافلياتحتاسأليوناعديداسلذرستاواسلمعبراعناعددهافياسلمركب.

ا43اسلمركباسلناتجامناإضافةاسلماءاإلىاسإليثلين:   ااا3سلاؤسلا

CHأ CH OH3 CHب2 CH3 CHج3 CHO3دCH COCH3 3

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
ناتجاإضافةاسلماءاإلىاألكيناهوادسئمااكحول.
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ا43اسلايليوزامبلمراضخماويتكونامناجزيئاتاصغيرةا)مونمرست(اهي:   ااا3سلاؤسلا

اسلاكروزداسلجلكوزجاسلفركتوزبسلجالكتوزأ

سلجوسب:ا)ب(
سلشرح:ا

سلاكرياتاسألحادية:اسلجلوكوز،اسلفركتوزا
سلاكرياتاسلثنائية:اسلاكروز،اسلاللكتوزا

سلاكرياتاعديدةاسلتاكر:اسلجاليكوجين،اسلنشأ،اسلاليلوزا

ا43ايمكناتاميةاسلمركباسلعضوياسآلتياCH3-O-CH3ابــا:   ا9ا3سلاؤسلا

إيثيلاميثيلاإيثرداثنائياميثيلاإيثرجميثيلاإيثيلاإيثربسإليثراسإليثيليأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
اثنائياميثيلاإيثر.

ا43اقامامناسلكيمياءايهتمابدرساةاسلكربوناومركباتهايامى:   ا390سلاؤسلا

اسلفيزيائيةداسلحيويةجاسلعضويةبسلتحليليةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
سلعضوية.
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ا43اسلبنزينايعتبرامناسلمركباتا...   اا39سلاؤسلا

سلكربوناتداسلكربيدستجاسألروماتيةابسأللفاتيةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
اأمااسأللفاتيةافهيامركباتاسلهيدروكربونات.ا

ا43اسلمركباسألعلىادرجةاغليان:ا   اا39سلاؤسلا

CH3ClدCH3CH2NH2جCH3CCH3بCH3CH2OOHأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سألحماضاسلكربوكايليةا)OOH(اثماسلكحوالتا)OH(احاباسلخيارست.

ا43اماذساينتجاعناإضافةاسلماءاإلىاسلبروبينابمااعدةاحمضاسلكبريتاسلمركز؟   ا393سلاؤسلا

كحولدألكانجفينولبكيتونأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
كحول.
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ا43اصيغةاسإليثان:   ا394سلاؤسلا

C2H6دC2H4جC2H2بCH4أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
بيتاشعرالتاهيلاحفظها:ا

ميثاساليثابرباسلبيتابنتان#هكساسلهبتاسوكتاسلنوناديكانا

سإلاماسلنظامياللمركباسلتالي:   اا39سلاؤسلا

Br

Br

Cl

ا43ا

أ
1.2ا-ثنائيابرومو
-3ا-كلورو-هكاانا

حلقي
ب

1.2ا-ثنائيابروموا-
3ا-كلورواهكاينا

حلقي
1ا-اكلوروا2.3 ج

1.2ا-ثنائيابروموا-اد-ابروموابنزين
3ا-كلورو-ابنزين

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
1.2ا-ثنائيابروموا-ا3ا-كلورو-ابنزين

ا43اأياسلمركباتاغيرامشبع؟   اا39سلاؤسلا

C4H10دC2H6جC2H2بCH4أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
C Hn 2n 2+ قانوناسلمركباتاسلمشبعةاا

.nاحيثاعدداذرستاسلكربونا=ا
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مااساماسلمركباسلتالي:   اا39سلاؤسلا

ا43ا

هكااناحلقيداهكاانولاحلقيجهيدروكايدبهكاانأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
هكاانولاحلقي.

OH

ساماسلمركبافياسلشكلاسلمجاور:   اا39سلاؤسلا

ا43ا

 4-اسيثيلابيوتاندسيثيلابيوتاناحلقيج 2ا-سيثيلابيوتانباسيثيلابيوتانأ
حلقي

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
سيثيلابيوتاناحلقي.

CH2CH3
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ا43اأياسآلتيايذوباأكثرافياسلماء؟   ا399سلاؤسلا

أمينداكحولجاإيثربألدهيدأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
ألنهايكوناروسبطاهيدروجينةامعاسلماءاباببامجموعةاسلهيدروكايد،ا

وسألحماضاسلكربوكايليةاCOOHاأكثراذوبانيةامناسلكحول.

ساماسلمركبافياسلشكلاسلمجاور:   ا400سلاؤسلا

CH3

ا43ا

3ا-ميثيلابنتاناحلقيدميثيلابنتاناحلقيج2-ميثيلابنتانباميثيلابنتانأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
ميثيلابنتاناحلقي.

ا43اسلمركباسألكثراقابليةاللذوبانافياسلماءاهو:   اا40سلاؤسلا

CH3CH2OCH3دCH3CH2CH2OHجCH3CH2CHOبCH3COCH3أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
فياسلذوباناتكوناذوبانيةاسألحماضاسلكروبكايليةاأكبراثماسلكحوالت.ا

مااتوسفرافياسالختيارستاهواسلصحيح.

https://www.instagram.com/nooracademysa/
https://twitter.com/NoorAcademySa?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://api.whatsapp.com/send?phone=966551765440
https://t.me/nooracademysa
https://t.me/nooracademysa


@nooracademysa                0551765440

C جميع الحقوق محفوظة

@nooracademysa             @AlShamiel           0551765440

148

ساماسلمركبافياسلشكلاسلمجاورا:   اا40سلاؤسلا

CH2CH3
ا43ا

اسلبروبيلابنزيندسإليثيلابنزينجاسلميثيلابنزينباسلبنزينأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
سإليثيلابنزين.

439ااسلصيغةاسلبنائيةاللمركبا2.2ا-اثنائياميثيلابنتاناهي:   ا403سلاؤسلا

CH3-C-CH2-CH2CH3أ

CH3

CH3

xxxxدxxxxجxxxxب

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
تراماسلالالةاسألماسلتياتتكونامنا5اكربونات،اثمانضعاعنداسلكربونةاسلثانيةاجذرينامناسلميثيل.

رسبطةاتتكونامناستحادامجموعةاسلكربوكايلامناحمضاأمينيامعامجموعةاأمينامن   ا404سلاؤسلا
حمضاأمينياآخراهي:

439ا

سلهيدروجينيةدسأليونيةجسلتااهميةبسلببتيديةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلببتيدية.
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حاباقوسعداIUPACايمكناتاميةاسلمركباسآلتي:ا   اا40سلاؤسلا
CH3CH3-O-CH2CH2CH2CH3

439ا

سيثيلابروبيلاإيثردسيثيلابيوتيلاإيثرجبيوتيلاميثيلاإيثربثنائياسيثيلاإيثرأ

سلجوسب:ا)ج(
سلشرح:ا

تمتاسلتاميةابحاباسلترتيباسألبجدياسلعربيالذلكاتماكتابةاسإليثيلاقبلاسلبروبيل.
لألافاسإلجابةاسلعلميةاسلصحيحةاساتبعدهااقياساوهياسلترتيباسألبجدياسإلنجليزيا“بيوتيلاسيثيلا

إيثر’’.

اأياسلمركباتاسآلتيةايمكناتاميتهانظامااحاباقوسعدانظاماIUPACابااماهكاانولا   اا40سلاؤسلا
حلقي؟

439ا

دجبأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
نعداعدداسلكربوناتافياسلحلقةاوهيا6اكربونات،اإذساسلحلقةاسألماتامىاهكااناحلقي.

سلمجموعةاسلوظيفيةاسلهيدروكايامتفاعلةامعاسلمركبانحذفا»سن«امناسلحلقةاسألماوانضيفا»ول«.

439اسلمجموعةاسلوظيفيةاللمركباNH2-اCH3اهي:   اا40سلاؤسلا

كحولدإيثرجأمينبأميدأ

سلجوسب:ا)ب(
سلشرح:ا

سألميناتاهياسلمركباتاسلعضويةاسلتياتحتوياعلىاNH2اكمجموعةاوظيفية.
للفائدة:اتاميةاسألمينات

اسامامجموعةا)مجموعاتا(اسأللكيلا+اأمينا)امعامرسعاةاسألبجديةاوسلتعددا(.
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439اتكوناسلوحدستاسلبنائيةاسلبروتينيةاللخاليااسلتيانشأتامناأجااماسلمخلوقاتاسلحيةامن:   اا40سلاؤسلا

موسداغازيةدأحماضاأمينيةجأحماضادهنيةباكرياتاأحاديةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
سلوحدةاسألااايةاللبروتيناتاهياسألحماضاسألمينية.

439اسلنتروجيناعنصراموجودافي:   ا409سلاؤسلا

xxxxدسلدهونجسلكربوهيدرستبسلبروتيناتأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلبروتينات.

439امثالاعلىاكربوهيدرستاعديدةاسلتاكر:   ا0ا4سلاؤسلا

جالكتوزدفركتوزججلوكوزبايليلوزأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
أمثلةالكربوهيدرستاعديدةاسلتاكر:انشااوسلاليلوزاوسلجاليكوجين.
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سالاماسلنظامياللمركب:   ااا4سلاؤسلا

439ا

أ
1ا-ابروموا-ا

5،3ا-اثنائياكلوروا
بنزيناا

xxxxدxxxxجxxxxب

سلجوسب:ا)أ(
سلشرح:ا

سلحلقةاسلادسايةاسلموضوحةابالشكلاتامىاسلبنزين
نحدداموسقعاسلجذورابترقيمهااونبدأابكتابتهااوفقااللترتيباسألبجدي)برومواأوالاثماكلورو(.انضيفا

سلكلمةاثنائياقبلاسلكلوراألناسلبنزينايحتوياعلىاذرتينامناسلكلور.افيصبحاسالاما»1ا-ابروموا-ا5،3 
-اثنائياكلوروابنزين«.

Br

Cl

Cl

تمثلاسلصيغةاجانبه:   ااا4سلاؤسلا

439ا

اتيرويددبروتينجنشاباليلوزاأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
اتيرويد.
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سالاماسلنظامياللمركب:   ا3ا4سلاؤسلا

439ا

2.1ا-ثنائيابروموأ
xxxxدxxxxجxxxxببنزين

سلجوسب:ا)أ(
سلشرح:ا

سلشكلاسلادساياسلذيايحتوياعلىاحلقةابدسخلهايامىابنزين
وابمااأناذرتينامناسلبروماتتصالنافياسلموقعاسألولاواسلثانيافنضعاسألرقاما1،ا2اببدسيةاسالام،اثم

نضيفاكلمةاثنائيافيصبحاسالاما1،ا2ا-اثنائيابروموابنزين.

Br
Br

مااساماسلمركباسلتالياحاباقوسعدانظام   ا4ا4سلاؤسلا
IUPACا؟

CH3-CH2-CH2-CH2=CH-CH-CH3

CH3

439ا

xxxxدxxxxجxxxxب2ا-ميثيلا3-اهبتيناأ

سلجوسب:ا)أ(
سلشرح:ا

نعداأطولاالالةاكربونافيامركباسأللكيناوانكتبهاالتصبحاسلالالةاسألما)5اكربوناتاإذساهبتين(
ثمانحدداموقعاسلمجموعةاسلوظيفيةاوهياسلرسبطةاسلثنائيةاوانكتبارقمهااقبلاسلالالةاسألما)3-هبتين(
نحددارقماسلجذرابالنابةاللطريقةاسلتيابدأناابهاابعداسلالالةامناسلمجموعةاسلوظيفيةاوانكتبا

ساماسلجذرا.اإذساتصبحاسلتامية:ا2ا-ميثيل-ا3ا-هبتين.
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أياسلمجموعاتاسلعضويةاسلتاليةاينتمياإليهااسلمركباسلتاليا:اCH3-O-C2H5ا؟   ااا4سلاؤسلا
439ا

سألميناتدسإليثرستجسألحماضاسلعضويةبسلكحوالتأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
سإليثرايتكوناعندمااتتصلاذرةاأكاجينابمجموعتياألكيلاوظيفيةاصيغةاسإليثراهيااR-O-Rااحيثاا

Rاتمثلاسأللكيل.

440اامركباتاعضويةاتعدامصدراللطاقةاسلمختزنةافياسلجام:   ااا4سلاؤسلا

سألنزيماتدسلكربوهيدرستجسلهرموناتبسلبروتيناتأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
سلكربوهيدرست.

440اسلعنصراسألااايافياسلمركباتاسلعضوية:   ااا4سلاؤسلا

سلهيدروجيندسلكربونجسألكاجينبسلنيتروجينأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
سلكربون.
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440اسإلنزيماتاتتكونامن:   ااا4سلاؤسلا

حمضانوويدكربوهيدرستاجدهوناببروتيناتاأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
بروتينات.

440ااأياسلمركباتاسلتاليةايمثلاحمضاعضويا؟   ا9ا4سلاؤسلا

C2H5NH2د C2H5OH جCH3COOH بC2H5OH أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
. CH3COOH

440اجزيئاتاكبيرةامناسلعديدامناسلوحدستاسلبنائيةاسلمتكررة:   ا0ا4سلاؤسلا

بولميرستداأميدستاجمونمرستابكيتوناتاأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
بولميرست.
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440اوظيفةاسألحماضاسلنووية:   ااا4سلاؤسلا

تخزيناسلمعلوماتابسلهضماأ
xxxxدxxxxجسلورسثيةاونقلهاا

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
تخزيناسلمعلوماتاسلورسثيةاونقلها.

440اسلمجموعةاسلمميزةالألحماضاسلعضوية:   ااا4سلاؤسلا

-O-دCHO جNH2-بCOOH-أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
 COOHااااااحمض،اNH2ااااااأمين،اCOاكيتونا

COHا-اسلدهيد،ا-O-اإيثر،اOHاكحولا سلمجموعة

440اأياسلمركباتاسلتاليةاحمضاكربوكايلي؟   ا3ا4سلاؤسلا

CH3COOH دCH3OCH3 جCH3COOCH3 بCHOCH3 أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
 CH3COOH
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 440اسلصيغةاسلعامةاCnH2n تمثل:     ا4ا4سلاؤسلا

سإليثيليند سإليثاينجسإليثيلب سإليثانأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
سإليثيليناهواسالاماسلشائعالإليثينا)ألكين(.

440اأيامناسلتالياألكان؟   ااا4سلاؤسلا

C4H9OHدC2H2 جC2H6 ب  CH3CLأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
.C2H6

 440اكماعدداذرستاسلهيدروجينافياألكايناإذساكاناعدداذرستاسلكربونالديها5اذرست؟   ااا4سلاؤسلا

8د5 ج1ب10أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
CnH2n-2ااا C5H8سلصيغةاسلعامةالأللكايناتا:اا

440اسلصيفةاسلعامةالإليثاين:   ااا4سلاؤسلا

CnHn-2دCnH2nجCnH2n+2بCnH2n-2أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
CnH2n-2
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440انوعاسلروسبطافياسألحماضاسألمينيةاعندمااترتبطامعا:   ااا4سلاؤسلا

فلزيةد إيثيريةجأيونيةاب ببتيديةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
ببتيدية.

440انوعاسلروسبطافياC5H8ا   ا9ا4سلاؤسلا

أحاديةافقطدثالثيةافقطجأحاديةاواثالثيةبأحاديةاواثنائيةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
C5H8امناسأللكاناتاألنهايحققاسلصيغةاCnH2n-2اوبالتالياعلىاروسبطاأحاديةاوثالثية.

440اسلمركباسلذياالايكوناروسبطاهيدروجينيةابيناجزيئاته:   ا430سلاؤسلا

C2H5COOHدCH3ا-اOا-اCH3جC2H5OHبCH3NH2أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
سلمركباتاسلتياتكوناروسبطاهيدروجينيةابيناجزيئاتهااسألحماضاسلكربوكايليةاواسلكحوالت.

440انوعاسلروسبطافياC3H8 ا   اا43سلاؤسلا

أحاديةافقطدثالثيةافقطجأحاديةاواثالثيةبأحاديةاواثنائيةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
C3H8امناسأللكاناتاألنهايحققاسلصيغةاسلعامةاCnH2n+2اوبالتالياجميعاسلروسبطاأحادية.

https://www.instagram.com/nooracademysa/
https://twitter.com/NoorAcademySa?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://api.whatsapp.com/send?phone=966551765440
https://t.me/nooracademysa
https://t.me/nooracademysa


@nooracademysa                0551765440

C جميع الحقوق محفوظة

@nooracademysa             @AlShamiel           0551765440

158

440اأياسلمركباتاسآلتيةاهيدروكربونامشبع؟   اا43سلاؤسلا

C2H4دC3H6جC4H12بC4H10أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
. CnH2n+2اسلصيغةاسلعامةاللهيدروكربوناتاسلمشبعةا)سأللكانات(ا-

Cا؟   ا433سلاؤسلا H6 12 أياسلمركباتاسآلتيةاتنطبقاعليهاسلصيغةاسلجزيئيةا
440ا

دجبأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
 CnH2nاسلصيغةاسلعامةالأللكاناتاسلحلقيةا

مااساماسلمركبافياسآلتي؟   ا434سلاؤسلا
CH3     CH   CH   CH3

CH3   Br

440ا

2ا-ابروموا3ا-اميثيلاأ
3ا-اميثيلا2ا-ابرومواببيوتان

4ا-اميثيلا3ا-ابرومواجبنتاناا
4ا-اميثيلابروموادبنتانا

بيوتان

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
2ا-ابروموا3ا-اميثيلابيوتان.
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امااسلذيايحدثاعنداحذفاسلماءامناسلمركبا   اا43سلاؤسلا
سلتالي؟

H H

H H

H OH

C C

440ا

CH4دC2H2جC2H6بC2H4أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
حذفاجزيءاماءامناسلكحولايعطياألكين.ا

 اامااسالاماسلنظامياللمركباسلمجاور؟   اا43سلاؤسلا

Cl

Cl

440ا

3،1اثنائياكلورواأ
4،1اثنائياكلورواببنتاناحلقيا

4،1اثنائياكلورواجبنتاناحلقي
3،1اثنائياكلوروادبيوتاناحلقي

بيوتاناحلقي

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
3،1اثنائياكلوروابنتاناحلقي.
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اماسلمركباسآلتي:   اا43سلاؤسلا

Cl

Cl

440ا

1.2اثنائياكلورواأ
1.2اثنائياكلوروابهكاانا

1.2اثنائياكلورواجبنزين
1.6اثنائياكلوروادهكااناحلقي

هكااناحلقيا

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
1.2اثنائياكلورواهكااناحلقي.

Hإاماسلمركباسآلتي؟   اا43سلاؤسلا C C C C H

H H

H H

440ا

بيوتيندبنتانجبيوتانب2ا-ابيوتاينأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
2ا-ابيوتاين.
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امااساماسلمركبافياسلشكلاسلمجاور؟   ا439سلاؤسلا

CH₃

CH₃

440ا

 4,1ا-اثنائياميثيلاأ
4,1ا-اثنائياسيثيلابهكااناحلقي 

4,1اثنائياميثيلابنتاناجهكااناحلقي
4,1اثنائياميثيلابنزيندحلقيا

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
 4,1ا-اثنائياميثيلاهكااناحلقي.

مااساماسلمركبافياسلشكلاسلمجاور؟   ا440سلاؤسلا

CH₃

CH₃

C₂H5

440ا

2ا-اسيثيلا,ا4,1ا-اأ
4,1ا-اثنائياميثيلابثنائياميثيلابنزينا

4,1ا-اثنائياميثيل,اج5-اسيثيلاحلقةابنزينا
1-اسيثيلا2.5اميثيلاد5ا-اميثيلاهكاانا

حلقةابنزين

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
2ا-اسيثيلا,ا4,1ا-اثنائياميثيلابنزينا.
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   اا44سلاؤسلا
حاباقوسعداIUPAC،ايمكناتاميةاسلمركباسآلتي:

CH3 CH2     O    CH2 CH2 CH2 CH3

440ا

إيثيلابروبيلاإيثردبيوتيلاإيثيلاإيثرجبيوتيلاميثيلاإيثربثنائياإيثيلاإيثرأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
بيوتيلاإيثيلاإيثر.

CH3C     CCH2CH2CIمااساماسلمركبافياسآلتي؟   اا44سلاؤسلا

440ا

اكلوروابنتايند2-كلوروا3-بنتاينج1-كلوروا3-بنتاينااب5-كلوروا2-بنتايناأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
5-كلوروا2-بنتاين.ا

440اأياسلمركباتايحتوياعلىارسبطةاايجماافقط؟   ا443سلاؤسلا

ألكاندألكيناحلقياجألكينبألكايناأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
ألكان.
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سالاماسلنظامياللمركب:   ا444سلاؤسلا

CH3

CI

440ا

3ا-كلوروا-2ا-ميثيلاأ
5ا-كلوروا-1ا-ميثيلاببنتيناحلقى

1ا-كلوروا-2ا-ميثيلاجبنتيناحلقى
1ا-كلوروا-2ا-ميثيلادبنتاناحلقى

بنتيناحلقى

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
3ا-كلوروا-2ا-ميثيلابنتيناحلقى.

440اسالاماسلنظاميالـاNH2ا-اCH3 ا   اا44سلاؤسلا

سيثانولدميثيلاسألمينجسيثيلاسألمينبميثانويكأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
ميثيلاسألمين.

440ااأياسآلتيايمثلامركباهيدروكربونياغيرامشبعايحتوياعلىارسبطةاثنائية؟   اا44سلاؤسلا

2ا-اكلوروابروبيلد2ا-اكلوروابروبينااج2ا-اكلوروابروباينااب2ا-اكلوروابروبانااأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
2ا-اكلوروابروبين.
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ساماسلمركباسآلتي:   اا44سلاؤسلا

H

H

C

H

H

C

440ا

إيثيندإيثاناجإيثيلبإيثاينأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
إيثين.

ساماسلمركباسلمجاورابطريقةاIUPAC اا؟   اا44سلاؤسلا

440ا

 ا-ابيوتانولد ا-ابيوتانالااجبيوتانولببيوتانالأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
طريقةاتاميةاسلكحول:اأكتبارقمامجموعةاOHا،ا)اساماسلكانا+اولا(.

ساماسلمركباسلمجاورا؟   ا449سلاؤسلا

440ا

بنتاندبنتيناجهكاانبهكاينأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
بنتان.

CH3CHCH2CH3 

CH3CH2CH2CH2CH3

OH
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ااااسامامركباسلـاIUPACاسلتالي:   ا0ا4سلاؤسلا

Cl

440ا

4اا-برومو-ا3ا-كلورواأ
1ا-برومو-ا2ا-كلورواببنتايناحلقي

4اا-برومو-ا3ا-كلورواجبنتيناحلقي
1ا-برومو-ا2ا-كلوروادبنتاناحلقي

بنتايناحلقي

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
الحظاسلرسبطةا=اأوا=افياسلمركباتاسلحلقيةاتأخذاسلرقما1،2 

سالاماسلنظامياللمركباسآلتي:   ااا4سلاؤسلا

CH3

CH3CH3CH2

440ا

5ا-إيثيلا1،3ثنائياأ
5ا-إيثيلا3،5ا-ثنائيابميثيلا

1ا-إيثيلا3،5ا-ثنائياجميثيلاهكااناحلقي
1،3،5اثنائياإيثيلادميثيل

بنزين

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
1ا-إيثيلا3،5ا-ثنائياميثيل
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يتفاعلاكلوريداسإليثيلامعاهيدروكايداسلصوديومالينتج:   ااا4سلاؤسلا
C H CL NaOH .................2 5 "+

440ا

CH3COH3دCH3OCH3جCH3COOH3بC2H5OHأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
تفاعلاساتبدسل.

440اينتجامناتفاعلاسإليثانولامعاحمضاسألايتيك:   ا3ا4سلاؤسلا

ساتردكيتونجألدهيدبأمينأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
ااإاترا+اماء حمضا+اكحولاا

440االاتذوباسأللكاناتافياسلماءاألناسلماءامادة:   ا4ا4سلاؤسلا

عضويةدتااهميةجغيراقطبيةبقطبيةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
قطبية.
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440امااهواسلتفاعلاسلذيايحولاهاليداسألكيلاإلىاألكين؟   ااا4سلاؤسلا

بلمرةدأكادةاجإضافةبحذفاأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
حذف.

440اتحويلاسلكحولاإلىاألكيناعناطريق:   ااا4سلاؤسلا

هدرجةدساتبدسلجحذفبإضافةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
حذف.

 440انزعاماءامناجزيءاميثانولاينتج:   ااا4سلاؤسلا

حمضاعضويدألدهيدجإاتربإيثرأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
إيثر.
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 440امركباتاماؤولةاعناسلروسئحاسلمميزةاللمخلوقاتاسلميتةا...   ااا4سلاؤسلا

أحماضدكحولجأميدستبأميناتأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
أمينات.

R   ا9ا4سلاؤسلا COOH-  440اأياسلمركباتاسلتاليةالهاسلصيغةاسلتالية؟ا

أميددإيثرجكحولبحمضاكربوكايليأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
حمضاكربوكايلي.

 440اياتخدمافياإنضاجاسلفاكهةا...   ا0ا4سلاؤسلا

سلبروبيليندسالكااينجسإليثلينبسلثيروكاينأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
سإليثلين.

 440اأيامناسآلتيامجموعتهاسلوظيفيةاهياسإليثر؟   ااا4سلاؤسلا

CH3COCH3دCH3CH2OHجCH3OCH3بCH3COOHأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
RCORاسلكيتون:ا،RCHOاسأللدهيدا، R COOH- ،اسلحمضاسلكربوكايلي:ا R O R- - سإليثر:
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440اأحداسلمركباتاسلعضويةاسلتاليةاعاليافيادرجةاسلغليانامااهو؟   ااا4سلاؤسلا

CH3COCH3دCH3COOHجCH3CHOبCH3OHأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
سألحماضاسلكربوكايليةاتكوناروسبطاهيدروجينيةامضاعفةاواتكوناأقوىامناسلكحوالت.

440امااهياسلمركباتاسألعلىاذوبانيةافياسلماء؟   ا3ا4سلاؤسلا

سألحماضاأ
سألثيرستدسلكيتوناتجسأللدهيدستبسلكربوكايلية

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
ألهااتكوناروسبطاهيدروجينيةامعاسلماء.

440اسلصيغةاسلعامةالإليثرا...   ا4ا4سلاؤسلا

Rأ O R- Rب- OH-جR COOH-دR COO R- -

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
R O R- -
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ا43ااأيامماايليايحتوياعلىاأقصراقطراللذرة؟   ااا4سلاؤسلا

xxxxدxxxxجNaبLiأ

سلجوسب:ا)أ(

سلشرح:ا
 . Li3 = سلعدداسلذرياللـا

 . Na11 = سلعدداسلذرياللـا
1S 2S2 1 سلتوزيعاسإللكترونياللـا)Li(ا 

إذساسلليثيومايقعافياسلدورةاسلثانيةاواسلمجموعةاسألولى.
1S 2S 2P 3S2 2 6 1 سلتوزيعاسإللكترونياللـا)Na(ا 

إذسايقعاسلصوديومافياسلدورةاسلثالثةاواسلمجموعةاسألولى.
ونعلماأنهاكلمااتوجهنااإلىاأافلاسزدسدانصفاسلقطر،اإذسانصفاقطراسلليثيوما>انصفاقطراسلصوديوم.

الجدول الدوري
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ا43اتامىاسلعناصراسلموجودةافياسلمجموعةاسلاابعةافياسلجدولاسلدوريابـا...   ااا4سلاؤسلا

اسلغازستاسلنبيلةداسلعناصراسالنتقاليةجسلهالوجيناتبسلفلزستاسلقلويةأ

سلجوسب:ا)ب(

سلشرح:ا
معلومة:اعناصراسلمجموعاتا1ا،ا2ااوا13اإلىا18ايشاراإليهاابالعناصراسلمجموعاتاسلرئيايةاأوا

سلعناصراسلممثلة.
يشاراإلىاعناصراسلمجموعاتامنا3اإلىا12ابالعناصراسالنتقالية.

سلعناصراعنايااراسلجدولاجميعهاافلزستاإالاسلهيدروجين،اوتامىاعناصرااسلمجموعةا1ا)سلفلزستا
سلقلوية(.

سلعناصرافياسلمجموعةا2اتامىاسلفلزستاسلقلويةاسألرضية.

ا43اعدداسلمجاالتاسلفرعيةافياسلمجالاسلثانوياPا   ااا4سلاؤسلا

7د3ج5بصفرأ

سلجوسب:ا)ج(

سلشرح:ا
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ا43اعنصراسلفضةاAgاعددهاسلذريا47،امااهواآخراتوزيعينافياسلعنصر؟   ااا4سلاؤسلا

Krأ 4d 5s10 16 xxxxدxxxxجxxxxب@

سلجوسب:ا)أ(

سلشرح:ا
يجباحفظاسلعدداسلذريالبعضاسلعناصر،امنها:

  Heا,ا2ا=اNeا,ا10ا=اArا,ا18ا=اKr36ا=ا
, , , , , , , , , .s s p s p s d p s d1 2 2 3 3 4 3 4 5 42 2 6 2 6 2 10 6 2 9 .

بمااأناعنصراسلكربتوناعددهاسلذريا36،افـبإمكاننااسختصاراتوزيعاعنصراسلفضةاهكذس:
اعنصراسلكربتوناعددهاسلذريا36ا+ا)10ا+ا1(ا=ا47ا)عنصراسلفضة(. Kr 4d 5s10 16 @

رقماسلدورةاللعنصراLi3 ا   ا9ا4سلاؤسلا
ا43ا

xxxxد1ج3ب2أ

سلجوسب:ا)أ(
سلشرح:ا

1S 2S2 1 سلتوزيعاسإللكترونياللـا)Li(ا 
إذساسلليثيومايقعافياسلدورةاسلثانيةاواسلمجموعةاسألولىا)سألسايمثلاسلمجموعةاسلتيايقعافيهااسلعنصرا

وسلعدداسلذيابجانباسلمجالاسلفرعيايمثلاسلدورةاسلتيايقعافيهااسلعنصر(.ا

ا43اأعلىاسلهالوجيناتافياسلاالبيةاسلكهربائية؟   ا0ا4سلاؤسلا

xxxxدxxxxجNaبFأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(ا
. F>O>CL>N>Brأكثرسلعناصراكهرواالبيةاهي:ا
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ا43اأياسلمجاالتاسآلتيةالياتافياسلذرة؟   ااا4سلاؤسلا

xxxxد5Pج4Sب3Fأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
فالماتوىاسلرئياياسلثالثايحوياسلماتوياتاسلثانويةاd , p , sافقط.

ا43اعنصرسلفوافورPافياسلدورةا....اسلعددسلذريالـاP=15   ااا4سلاؤسلا

سلخاماةدسلرسبعةجسلثالثةبسلثانية أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
سلثالثةابالتوزيعاوايكونارقماسلدورةاهوارقماسلمجالاسلكمياسلرئيساسألخير.

ا43اسلعدداسلذيايحدداطاقةاسلمجاالتاسلذريةاهواسلعدداسلكميا...   ا3ا4سلاؤسلا

سلمدسريدسلمغزليجسلثانويبسلرئيسأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلرئيس.
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ا43اأياسلعناصراسآلتيةاسكثراساتقرسر؟   ا4ا4سلاؤسلا

kدCaجNaبNe أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
Ne,األنهاغازانبيل.

ا43اأقصىاعددامناسإللكتروناتاممكناأناتجدهاافيامجالاسلطاقةاسلثانياللذرةاهو:   ااا4سلاؤسلا

16د8ج4ب2أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
 2n2 سقصىاعددامناسإللكتروناتا=ا

حيثاnامجالاسلطاقة.ا

ا43اعنصراسلفلوراله:   ااا4سلاؤسلا

سلشيءاممااذكرداأقلاكهرواالبيةجأكبراطاقةاتأينبأقلاطاقةاتأينأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
أيضاالهاأكبراكهرواالبيةاوأقلانصفاقطراعلىاحاباسلخيارست.ا

معلومة:اأكبراطاقةاتأيناهواسلهيليوماثماسلنيوناولكناهنااعلىاحاباسلخيارست.ا
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ا43اأاماءاعناصراسلمجموعةاIV ا   ااا4سلاؤسلا

سلهالوجيناتداسلقلويةاسإلنتقاليةجسلنبيلةبسلقلويةأ

سلجوسب:ا)د(
سلشرح:ا

سلمجموعةاسألولىاعدساسلهيدروجين:اقلوية
سلمجموعةاسلثانية:اقلويةاأرضيةا
اسلمجموعةاIVا:اهالوحينات
I:اغازستانبيلةا

V

اسلمجوعةااا

ايكونافياأيامجموعة؟ا   ااا4سلاؤسلا p s2 26 2 عنصراتوزيعهاسإللكترونيا
ا43ا

18د17ج1ب3أ

سلجوسب:ا)د(
سلشرح:ا
سلدورة:ا2 

سلمجموعة:ا18 
رقماسلدورة:اأكبرارقمابالتوزيعاويكونايااراسلعدد.ا
رقماسلمجموعة:امجموعاإلكتروناتاآخراماتوى.

ا43اتنتمياعناصراسلمجموعتيناسألولىاوسلثانيةافياسلجدولاسلدورياإلىاسلعناصرا...   ا9ا4سلاؤسلا

سلنبيلةدسلممثلةجسإلنتقاليةاسلدسخليةبسإلنتقاليةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
سلممثلة.
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نوعاسلتهجينافياجزيءاسلماءاH2O ا   ا0ا4سلاؤسلا
ا43ا

Sp3دSp3dجspبSp2أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
.Sp3

ا43ااإذساكانامقدسرازسويةاسلرسبطةايااويا180،افماانوعاسلتهجين؟   ااا4سلاؤسلا

SPdدSP3جSP2بSPأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
  .SP

ا43اسلعنصراسلذياعددهاسلذريا7ايكونابالدورةا...   ااا4سلاؤسلا

سلرسبعةدسلثالثةجااسلثانيةابسألولىأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
, ,s s p1 2 22 2 3 اامناخاللاسلتوزيعاوسلعدداسلذيايوجداعلىاسلاطرايمثلاسلدورةا
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ا43اسلجدولاسلدورياسلحديثايتكونامن:   ا3ا4سلاؤسلا

7ادورستاوا16 أ
 7ادورستاوا18 بمجموعة

18ادورةاوا7 جمجموعة
16ادورةاوا7 دمجموعات

مجموعات

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
7ادورستاوا18امجموعة.

Mg12افياحالتهاسلماتقرة:  ا4ا4سلاؤسلا  439اسلتوزيعاسإللكترونياللعنصرا

Heأ 3p25 Neب? 3s25 Arج? 3p25 Krد? 3p25 ?

سلجوسب:ا)ب(

سلشرح:ا
تامىاهذهاسلصيغةاسلموجودةافياسلاؤسلابالصيغةاسلمختصرة،احيثانقومابااتبدسلالباسلذرةابالغازا

سلخاملاحاباسلعدداسلذريافالتوزيعاسإللكترونياللذرةاMgاهو:
s s p s1 2 2 32 2 6 2^ ^ ^ ^h h h h

نقومابااتبدسلابدسيةاإلكتروناتاسلمغنيايومابغازاسلا]Ne[اسلذيايكوناتوزيعهاسإللكتروني
s s p1 2 22 2 6^ ^ ^h h h

. Ne 3s25 ? لنكوناصيغةامختصرة.اوابالتاليافإناتوزيعاذرةاسلمغنيايوماسلمختصرايكونا

 439اسلتوزيعاسإللكترونياللحالةاسلماتقرةالعنصراعددهاسلذريا23اهو:   ااا4سلاؤسلا

Heأ s d4 32 35 Neب? s d4 32 35 Arج? s d4 32 35 Krد? s d4 32 35 ?

سلجوسب:ا)ج(
سلشرح:ا

سلعدداسلذرياهواعدداسلبروتوناتاوامناسلمعلوماأناعدداسلبروتوناتافياسلذرةايااوياعدداسإللكترونات،ا
s S P S S d1 2 2 3 4 32 2 6 6 2 3 إذساسلتوزيعاسإللكترونيالها

 Ar s d18 4 32 3=5 ?
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 439اكلمااستجهنااإلىاأافلاضمناعناصراسلمجموعةاسلوسحدةافياسلجدولاسلدوري:   ااا4سلاؤسلا

تزدسداسأللفةجيزدسداجهداسلتأينبتقلاكتلاسلذرستأ
يزدسداسلحجماسلذريدسإللكترونية

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
لذلكانجداأناحجماسلفلورامثالا)F(اوهوافياأعلىاسلجدولاسلدوريايكوناأصغرامناسليودا)I(اسلذي

هوافياأافلاسلجدولاسلدوري.

   ااا4سلاؤسلا
سلترميزاسإللكترونياسلتاليايعبراعنا
ماتوياتاسلطاقةالعنصرايوجدافي
1s2اسلجدولاسلدوريافياسلدورة: 2s2 2p3

440ا

سلرسبعةدسلثالثةجسلثانيةبسألولىأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
ننظراإلىاآخرارقمافياسلماتوىاسلثانوياSاواسلذياهوا2،اإذساسلعنصرابالمجموعةاسلثانية.

440اعنصراتكافؤايااويا2+ايصنفاهذساسلعنصراعلىاأنه:ا   ااا4سلاؤسلا

غازانبيلدشبهافلزجالافلزبفلزأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
فلز.
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 440اسلتوزيعاسإللكترونياسلصحيحاللايلكون:   ا9ا4سلاؤسلا

Neأ 3s 3p2 45 Neب? 3s 3p2 25 Ne ج? 3s 3p125 Neد? 3s 3p325 ?

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
. Ne 3s 3p2 25 ?

Sp2 ...   ا490سلاؤسلا 440اسلتهجينا

مثلثاماتويدرباعياسألوجهامنتظمجثمانياسألوجهامنتظمبمثلثاهرميأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
مثلثاماتوي.

 440اعندامقارنةاذرةا12Mgامعا8Oامناحيثاسلحجماسلذريانجداأناسلحجم:   اا49سلاؤسلا

الايمكناسلمقارنةابMgاأكبرأ
MgاأصغردMgاواOامتااويانااجسلحجماسلذريالهماا

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
ايقلاسلحجماسلذريامنايااراسلجدولاسلدورياإلىاسليميناويزدسدامناأعلىاإلىاأافلاسلمجموعة.
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440اأياسلعناصراسلتاليةاأكثراساتقرسراوأقلافياسلنشاطاسلكيميائي؟   اا49سلاؤسلا

ClدNe10جMgبNaأ

سلجوسب:ا)ج(
سلشرح:ا

اسلغازستاسلنبيلة 
)Heا—اNeا—اArا—اKrا—اXeا—اRnا(

اأقلانشاطاواأكثراساتقرسرس

نوعاسلتهجينافياجزيءاسلميثاناCH4ا؟   ا493سلاؤسلا
440ا

Sp3dدSp3جSp2بSpأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
Sp3

440امااسلتوزيعاسإللكترونيالعنصراسلكرومافياحالتهاسلماتقرةا24Crا؟   ا494سلاؤسلا

أ
s s p s

p d

1 2 2 3

3 3

2 2 6 2

6 ب6
s s p s

p s d

1 2 2 3

3 4 3

2 2 6 2

6 2 ج4
s s p s

p s d

1 2 2 3

3 4 3

2 2 6 2

6 2 د5
s s p s

p s d

1 2 2 3

3 4 3

2 2 6 2

6 1 5

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
إذساكانتاdابهاا4اأوا9اتأخذا1اإلكترونامناSاليصبحابهاا5اأوا10الكياتكوناأكثراساتقرسرس.
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440ااجزيءاسلماءاشكله ا   اا49سلاؤسلا

مثلثامتااو  دخطياجرباعياسألوجهبمنحناأ

سلشرح:سلجوسب:ا)أ(
منحن.

440امركباCF4ايصنفاعلىاأنه:   اا49سلاؤسلا

غيراقطبيامتماثلدقطبياغيرامتماثلاجأيونيبقطبيامتماثلأ

سلشرح:سلجوسب:ا)د(
غيراقطبيامتماثل.

440اسلخوسصاسلفيزيائيةاوسلكيميائيةالعنصراغازانبيلاNeاأقرباإلى:   اا49سلاؤسلا

BدLiجCبArأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
.Ar

F,   اا49سلاؤسلا B9 5= = سلتهجينافياBF3 :اعلماابأناسلعدداسلذريالا
440ا

Sp3dدSp3جSp2بSpأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
.Sp2
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440اأيامماايأتياممكناأناتكوناأعدسداكمارئياية؟ااااااا   ا499سلاؤسلا

3,ا2.5ا,2د3ا,1.5,ا1ج0,1,2,3ب1,2,3أ

سلجوسب:ا)أ(
سلشرح:ا

عدداسلكماسلرئيايايأخذاأعدسداسلصحيحة:
Nاسلقديم. 7"=

سلحديث. n 1"3=  

440اشكلاجزيءاBeCl2 ا   ا00اسلاؤسلا

منحندخطياجرباعياسألوجهامنتظمبمثلثاماتوأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
خطي.

440اتامىاعمليةاخلطاسلمجاالتاسلفرعيةالتكوينامجاالتاجديدةابعملية:  اا0اسلاؤسلا

سلتأيندسلتهجينجسألكادةبسلتشبعاأ

سلشرح:سلجوسب:ا)ج(
سلتهجين.
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 440اعدداسلماتوياتاسلفرعيةافياسلماتوىاسلثانوياdا   اا0اسلاؤسلا

7د5ج3ب1أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
.5

 440ااأقلاسلعناصراكهرواالبية:   ا03اسلاؤسلا

سلكلوردسلفلورجسليودبسلبرومأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
سليود.

 440امااهواأضعفاسلماتوياتاسلتالية؟   ا04اسلاؤسلا

4pد3dج4sب4fأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
.4s
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 440اامجموعةافياسلجدولاسلدورياقادرةاعلىاإنتاجاأيونااالب:   اا0اسلاؤسلا

سلغازستاسلنبيلةدسلفلزستاسلقلويةجسلقلوياتاسألرضيةبسلهالوجيناتأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلهالوجينات.

أيامناسآلتيالهاأكبراطاقةاتأينا؟اا   اا0اسلاؤسلا

F9

CI17

Br35

I53

440ا

IدBrجCIبFأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
تقلاطاقةاسلتأيناوسلاالبيةاسلكهربيةامناأعلىاإلىاأافلاسلمجموعةاسلوسحدةاواتزدسدامنايااراسلجدولا

إلىاسليمين.

 440اأقصىاعددامناسإللكتروناتاياتوعبهاسلماتوىاسلرئياياسألول:   اا0اسلاؤسلا

ثماناإلكتروناتدأربعاإلكتروناتجإلكترونينبثالثاإلكتروناتأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
. n2اا=اعدداسإللكتروناتافياسلماتوىاسلرئياياn 2(1) 22 2= =
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عدداإلكتروناتاتكافؤاسلنيتروجينا7Nا   اا0اسلاؤسلا
 440ا

7د6ج5ب3أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
اايحتوياسلماتوىاسألخيرا)إلكتروناتاسلتكافؤ(اعلىا5اإلكترونات. N 1s 2s 2p7 2 2 3

 440اأياسلماتوياتاسلثانويةاكرويةاسلشكل؟   ا09اسلاؤسلا

fدdجpبsأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
 pاعبارةاعنافصين،اf،dاأشكالامعقدةامتعددةاسلفصوص.

 440اأكبراسلعناصراكهرواالبية:   ا0ااسلاؤسلا

كلورادبروماجفلورابيوداأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
فلور.
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ايقعافي:   ااااسلاؤسلا Ar 4s25 ? اسلعنصراسلذياتوزيعهاسإللكترونيا
 440ا

سلدورةا4،اسلمجموعةاأ
سلدورةا4،اسلمجموعةاب2 

سلدورةا2،اسلمجموعةاج12 
سلدورةا2،سلمجموعةاد4  

  14

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلدورةا4،اسلمجموعةا2.

اعنصراسلكبريتا16Sايقعافياسلمجموعةا...   ااااسلاؤسلا
 440ا

18د16ج15ب3أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
S ا)سلعنصرافئةاpاولذساعنداتحديدامجموعتهايتماإضافةا12اعلىاإلكتروناتا Ne 3s 3p 12 1616 2 4+ =5 ?

)p

 440اينتمياعنصرايحتوياعلىا11اإلكتروناإلىامجموعةا...   ا3ااسلاؤسلا

سلغازستاسلنبيلةدسلهالوجيناتجسلقلوياتاسألرضيةبسلفلزستاسلقلويةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
اسلثانيةا)سلقلوياتاسألرضية( nS2 ااسلفئةاs،اسلمجموعةاسألولىاتامىاسلقلويات،ا Ne 3s15 ?

اسلغازستاسلنبيلةا)سلمجموعةا18(. np6 اسلهالوجيناتا)سلمجموعةا17(،اا np5
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1sا؟   ا4ااسلاؤسلا 2s 2p 3s 3p2 2 6 2 6 ااأيامماايأتياالاينطبقاعليهاسلتوزيعاسإللكترونيا
 440ا

CaدCa20ج-Cl17ب Arأ 2+

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
.Ca20

 440اشكلاسلماتوىاS ا   ااااسلاؤسلا

أشكالامعقدةامتعددةادفصينجفصبكرويأ
سلفصوص

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
كروي.

رتبتاعناصرامجموعةافياسلجدولاسلدوري،افإناذرةاسلفلوراFاضمناعناصراهذها   ااااسلاؤسلا
سلمجموعةايكونالها:

 440ا

نصفاقطراأكبردطاقةاتأيناأكبراجاالبيةاكهربيةاأقلباألفةاإلكترونيةاأقلاأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
طاقةاتأيناأكبر.
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ايقعافياسلدورةا...   ااااسلاؤسلا Ar 4s 3d2 15 ? سلعنصراسلذيالهاسلتوزيعاسإللكترونيا
 440ا

4د3ج2ب 1أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
لتحديداسلدورةالنأخذاسلرقماسلذيايابقاآخراSا)اأعلىاماتوىا(.

 440اسلعنصراسلمشابهالعنصراسلصوديوماNa ا    ااااسلاؤسلا

CaدCrجBrبLiأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
اسلصوديوماوسلليثيومافيانفساسلمجموعة.

اينتمياإلىاسلعناصرا...   ا9ااسلاؤسلا Ar 4s 3d2 15 ? سلعنصراسلذيالهاسلتوزيعاسإللكترونيا
 440ا

سلقلوياتاسألرضيةدسلممثلةجسإلنتقاليةاسلدسخليةب سإلنتقاليةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
-اسلفئةاdاتامىاسلعناصراسإلنتقالية،اسلفئةاFاتامىاسلعناصراسإلنتقاليةاسلدسخلية.
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 440ااماذسايحدثاإذساسنتقلناامناسألعلىاإلىاسألافلافياسلجدولاسلدوري؟     ا0ااسلاؤسلا

 يزدسداسلميلج تقلاسلكهرواالبيةب  تزدسداطاقةاسلتأينأ
يقلاسلحجماسلذري دسإللكتروني

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
ايزدسداسلحجماسلذرياوتقلاطاقةاسلتأيناوسلاالبيةاسلكهربيةاوسلميلاسإللكترونيامناأعلىاإلىاأافل .

 440اأياسلتوزيعاتاسلتاليةايكوناشكلهااكروي؟   ااااسلاؤسلا

Neأ 3s 3p2 55 Neب? 3s 3p625 s1ج? 2s Arد22 4s 3d2 55 ?

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
 Sشكلةاكروي،Pاشكلهافصي.

ا؟   ااااسلاؤسلا He s p2 22 35 ? أيامايليايمثلاسلتالي؟ا  
 440ا

CدNجIبOأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
سلعدداسلذرياللنيتروجينا=ا7
سلعدداسلذريالألكاجينا=ا8
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افياحالتهاسلماتقرة؟   ا3ااسلاؤسلا Cu29  440امااسلتوزيعاسإللكترونيالعنصراسلنحاسا

Arأ 4s 3d2 95 Arب? 4s 3d1 105 Arج? 4s 3d2 85 Arد? 4s 3d2 105 ?

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
Ar 4s 3d1 105 ?

440اشكلاتهجيناSpا   ا4ااسلاؤسلا

دجبأ

سلجوسب:ا)أ(

سلشرح:ا

أشكال الجزيئاتالجزيء

خطي

مثلث مستو

رباعي األوجه منتظم

مثلثي ھرمي

منحن

نوع التھجينالزاوية

BeCl2 , CO2

BH3 , AlCl3

CH4

PH3 , NH3

H2S , H2O

Sp

Sp2

Sp3

180

120

109.5

107.3

104.5
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ا   ااااسلاؤسلا Sp2 شكلاتهجينا
440ا

دجبأ

سلجوسب:ا)ب(

سلشرح:ا

أشكال الجزيئاتالجزيء

خطي

مثلث مستو

رباعي األوجه منتظم

مثلثي ھرمي

منحن

نوع التھجينالزاوية

BeCl2 , CO2

BH3 , AlCl3

CH4

PH3 , NH3

H2S , H2O

Sp

Sp2

Sp3

180

120

109.5

107.3

104.5

 440اأيامناسلتاليالهاأقلامنانصفاقطرا:   ااااسلاؤسلا

 مجموعةا15اسلدورةأ
 مجموعةا16اسلدورةب2

 مجموعةا17اسلدورةج2
 مجموعةا14اسلدورةد2

2

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
مجموعةا17اسلدورةا2.
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 440اسلمجموعةا3اإلىا12اتصنفاعلىاأنها:   ااااسلاؤسلا

سلفلزستاسلقلويةاب سلفلزستاسلقلويةأ
عناصراممثلةدسلفلزستاسالنتقاليةجسألرضية

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
سلفلزستاسالنتقالية.

440اأياسلخيارستاسلتاليةالهاأكبراطاقةاتأين؟   ااااسلاؤسلا

عناصراسنتقاليةدعناصراممثلةجهالوجيناتابغازستانبيلةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
غازستانبيلة.

 440اااأياسلذرستاسلتاليةاذستاجهداتأيناأكبر؟ا   ا9ااسلاؤسلا

Cs55دRb37جNa11بLi3أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
يقلاجهداسلتأينافياسلمجموعةاسلوسحدةامناأعلىاألافل.
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ا43اابباساتخدسمانترستاسألمونيومافياعملاكمادستاباردة:   ا30اسلاؤسلا

xxxxدxxxxجxxxxب ألنهااتمتصاسلحرسرة أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
فياسلكمادستاسلااخنةاناتخدماأكايداسلحديداFe2O3التدفئةاسأليدياسلباردةاوافياسلكمادستاسلباردةا

ناتخدمانترستاسألمونيوماNH4NO3التمتصاسلحرسرةاواتقومابالتبريد.

الطاقة

سلمحتوىاسلحرسرياسلذيايرسفقاتكوينامولاوسحدامناسلمركبافياسلظروفاسلقياايةامنا   اا3اسلاؤسلا
عناصرهافياحالتهاسلطبيعيةا؟

ا43ا

حرسرةاسلتكويناباقانوناهساأ
سلمحفزدطاقةاسلتنشيطجسلقيااية

سلجوسب:ا)ب(
سلشرح:ا

قانوناهس:اتغيراسلطاقةافياتفاعلاكيميائيايااويامجموعاسلتغيرستافياطاقةاسلتفاعالتاسلفرديةا
سلمكونةاله.

طاقةاسلتنشيط:اسلحداسألدنىامناسلطاقةاسلالزمةالبدءاسلتفاعل.
سلمحفز:امادةاكيميائيةاتضافاإلىاسلتفاعلاسلكيميائيافتزيدامناارعتهاادوناأناتتأثراكيميائيا.

ا43ايتجمداسلماءاعندادرجةا...   اا3اسلاؤسلا

اجميعامااابقادF 32ج273KبC 0أ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
.0C=273K=32Fيتجمداسلماءاعندا
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ا43اسلمنحىاسلذيايمثلاسلعالقةابينادرجةاسلحرسرةاواسلطاقةاسلحركية:   ا33اسلاؤسلا

دجبأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
عالقةاطرديةا–اتمثلابخطاماتقيم.

ا43ااسلتفاعلاسلطارداللحرسرة:   ا34اسلاؤسلا

Hأ O H O( )s2 (l) 0ب2$ 0H H2 2(l) (g)$جCa Ca( )s (l)$د
C H OH

C H OH

( )

( )

l

g

2 5

2 5$

سلجوسب:ا)أ(

سلشرح:ا
سلعملياتاسلطاردةاللحرسرة:اهياسلتفاعالتاسلتياتطلقاحرسرة،اوتكوناسلحرسرةافياسلنوستج،امثلاسلتكثفا

واسلتجمد.
سلعملياتاسلماصةاللحرسة:اهياسلتفاعالتاسلتياتحتاجاإلىاحرسرةالكيانحصلاعلىاسلنوستج،اوتكونا

سلحرسرةافياسلمتفاعالت،امثلاسالنصهاراواسلتبخر.
ونالحظافياسلخيارا)أ(اعمليةاتجمداسلماء؛األنهاتحولامناسلحالةاسلاائلةا)I(اإلىاسلحالةاسلصلبةا)s(،ا

وعمليةاتجمداسلماءاينبعثاخاللهااطاقةاإلىاسلمحيطاسلخارجي.
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حرسرةاسلتفاعلاتعتمدافقطاعلىاخوسصاسلموسداسلمتفاعلةاوسلموسداسلناتجةامناسلتفاعلاوالا   اا3اسلاؤسلا
تتأثرابالطريقاسلذيايالكهاسلتفاعل:

ا43ا

هنريدهسجاجايالوااكبابويلأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
هس.

ا43اسلمركباسألعلىاطاقةاشبكةابلورية،اهو:ا   اا3اسلاؤسلا

LilدLiBrجLiClبLiFأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
.LiF

439اكيفانجعلاغازاحقيقيايالكاالوكاغازامثاليابزيادة؟   اا3اسلاؤسلا

سلحرسرةاوسلضغطأ
ااسلمااحةاوزيادةابمعا

سلمااحةاوضعفجقوىاسلتجاذب
سلتجاذبدقوىاسلتجاذب

سلجوسب:ا)ج(

سلشرح:ا
خصائصاسلغازاسلمثالياهي:

-اقوىاسلتجاذبامعدومةابيناجزيئاتاسلغاز
-اتكوناسلتصادماتامرنةابيناجزيئاتاسلغازا)أياأنامعدلاسلطاقةاسلحركيةاتكوناثابتةابيناسلجزيئات(

-احجماجزيئاتاسلغازاصغيراجدسابالمقارنةامعاحجماسلفرسغاتاسلتياتشغلاسلحجم
ا-اسلعالقةاطرديةابيناسلطاقةاسلحركيةالجايماتاسلغازاوادرجةاسلحرسرةابالكلڤن.
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439اطاقةامخزنةافيامادةانتيجةاتركيبها:   اا3اسلاؤسلا

ااطاقةاسلوضعابسلطاقةاسلنوويةأ
سلطاقةاسلحرسريةداسلطاقةاسلحركيةجسلكيميائية

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
اطاقةاسلوضعاسلكيميائية.ا

اسنخفضتادرجة   ا39اسلاؤسلا KG1
2 سحاباكميةاسلطاقةابوحدةاسلجولاسلتياتفقدهااقطعةامعدنيةاكتلتهاا

376J/KG.K20اإذساعلمتاأناحرسرتهااسلنوعيةا°K حرسرتهاابمقدسر

439ا

1880د3760ج 7520ب15040أ

سلجوسب:ا)ج(

سلشرح:ا
Q c•m•(T)= ساتخدماقانوناا
اسلقانوناعلىاأنها)امت(

وسضرباسألرقاماسلاهلةاوالاتصعباعلىانفاك
0.5*20=10

3760=10*376اوبكذسافقطاتزيداصفر.
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440اأياسلتغيرستاطاردةاللحرسرة؟   ا40اسلاؤسلا

تحولا1gامناسلماءاأ
100 C5 تحولا1gامناسلماءابإلىاثلجاعندا

0C5 تحولاسليودامناصلباجإلىاثلجاعندا
تحولا1gامناجليدادإلىاغاز

إلىااائل

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
)سالنصهاراوسلتبخر(ا=<اماصاللحرسرة.

)سلتجمداوسلتكثفاوسلتراب(ا=<اطارداللحرسرة.

440اأيامناسآلتياالايؤثرافياطاقةاجايماتاسلغاز؟   اا4اسلاؤسلا

ارعتهادنوعاجايماتاسلغازجكتلتهااواارعتهابارعتهااوستجاههاأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
نوعاجايماتاسلغاز.

440احرسرةاتكوينا1molامنامادةامناعناصرهااسألوليةافياسلظروفاسلقيااية:   اا4اسلاؤسلا

حرسرةاسلتكويناجسلحرسرةاسلنوعيةبحرسرةاسلمتفاعالتاأ
سلاعردسلقياايةا

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
حرسرةاسلتكويناسلقيااية.
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440اكميةاسلحرسرةاسلالزمةالتحولاسلمادةامناسلحالةاسلاائلةاإلىاسلحالةاسلغازية:   ا43اسلاؤسلا

سلحرسرةاسلكامنةااأ
سلحرسرةاسلكامنةابلالنصهار

سلحرسرةاسلكامنةاجللتبخر
اسلحرسرةاسلكامنةاد للتجمد

للتكثف

سلجوسب:ا)ب(

سلشرح:ا

تسامي   انصهار  

ترسب  تجميد

غاز  

صلب  

تكثف  

تبخر  
تبخر  

440اسلحالةاسلتيايصبحاعندهاامعدالاتدفقاسلطاقةابيناجامينامتااويين:   ا44اسلاؤسلا

سلحرسرةاسلنوعيةدسالنحدسراسلحرسريجسالتزسناسلحرسريابسلطاقةاسلحرسريةاأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
سالتزسناسلحرسري.

فياأياتفاعلاكيميائياأوافيزيائيايمكناأناتتحولاسلطاقةامناشكلاسلىاآخراوالكنهااالاتفنىا   اا4اسلاؤسلا
واالاتاتحدث؟

440ا

قانوناحفظاسلطاقةدسلمحتوىاسلحرسريجقانوناحفظاسلكتلةابطاقةاسلوضعاسلكيميائيةاأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(
قانوناحفظاسلطاقة.
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440اكميةاسلحرسرةاسلالزمةالرفعادرجةاسلحرسرةا1اجرسمامناسلماءاسلنقيادرجةاايلزية:   اا4اسلاؤسلا

سلاعردسلتوتراسلاطحيجسلاعةاسلحرسريةبسلحرسرةاسلنوعيةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلحرسرةاسلنوعية:انفساسلتعريفامعاساتبدسلاكلمةاسلماءافقطاباسلمادة.

440اخليةاسلوقوداتاتخدمافي:    اا4اسلاؤسلا

سلضوءاسلمرئيدسلافناسلفضائيةجسلاماعاتبآالتاسلتصويراأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
سلافناسلفضائية.

440اكميةاسلحرسرةاسلالزمةالتغييراسلمادةامناحالةاإلىاحالةاأخرىادوناتغييرافيادرجةاسلحرسرة:   اا4اسلاؤسلا

اسلاعردسلاعةاسلحرسريةجسلحرسرةاسلنوعيةبسلحرسرةاسلكامنةااأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلحرسرةاسلكامنة.
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ا43ابطاريةايحدثافيهااتفاعالتاسألكادةاواسالختزسلاسلعكاي:   ا49اسلاؤسلا

بطاريةاسلخارصينداسلبطارياتاسلقلويةجسلبطاريةاسألوليةبسلبطاريةاسلثانويةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
سلبطاريةاسلثانويةامثلابطاريةاسلمركماسلرصاصي.

الكيمياء الكهربائية

ا43اسلتأثيراسلكهروضوئياهوا؟   ا0ااسلاؤسلا

أ

سنبعاثاسإللكتروناتا
منابعضاسلموصالتا
عندااقوطاسلضوءا

عليها

xxxxدxxxxجxxxxب

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(ا
سنبعاثاسإللكتروناتامنابعضاسلموصالتاعندااقوطاسلضوءاعليها.

ا43اينشأاسلتياراسلكهربائيامناخاللاسلتفاعلاسلكيميائيافيا...   ااااسلاؤسلا

عملياتامقاومةاتآكلاأ
عملياتاسلطالءاجاسلخاليااسلتحليليةبسلمعادن

سلخاليااسلجلفانيةدسلمعدني

سلشرح:اسلجوسب:ا)د(ا
سلخاليااسلجلفانية،اإذاأناسلخاليااسلجلفانيةاتكوناسلبطارياتاواسلبطارياتاتمدناابالكهرباء.
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ا43اسلخليةاسلجلفانيةامناسلخاليا:   ااااسلاؤسلا

سلكيميائيةدسلكهروحرسريةجسلكهروكيميائيةبسلكهرومغناطيايةأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
سلكهروكيميائية.

ا43افيابطاريةاسلخارصيناوعموداسلكربوناسلكاثوداهو:   ا3ااسلاؤسلا

KOHدملفانحاايجسلخارصينبعموداسلكربونأ

سلجوسب:ا)أ(

سلشرح:ا
معلوماتاللفائدة:ا

سلقنطرةاسلملحية:اممرالتدفقاسأليوناتامناجهةاإلىاأخرى.ا
سلخليةاسلكهروكيمائية:اجهازاياتعملاتفاعلاسألكادةاواسإلختزسلاإلنتاجاطاقةاكهربائية.ا

سلخليةاسلجلفانية:انوعامناسلخاليااسلكهروكيميائيةاتحولاسلطاقةاسلكيميائيةاإلىاكهربائيةابوساطةاتفاعلا
سألكادةاوسإلختزسلاسلتلقائي.ا
سألنود:اقطباسألكادة.ا
سلكاثود:اقطباسإلختزسل.ا

جهداسإلختزسل:امدىاقابليةاسلمادةاإلكتااباسإللكترونات.ا
سلبطارية:اخليةاجلفانيةاأواأكثرافياعبوةاوسحدةاتنتجاسلتياراسلكهربائي.ا

سلخليةاسلجافة:اخليةاجلفانيةامحلولهااسلموصلاللتياراعجينةارطبةادسخلاحافظةامناسلخارصين.ا)سألنودا
فيهااحافظةامناسلخارصين،اسلكاثودافيهااعموداسلكربون(.ا

سلتآكل:اخاارةاسلفلزاسلناتجةاعناتفاعلاسألكادةاواسإلختزسلابيناسلفلزاوسلموسداسلتيافياسلبيئة.ا
سلجلفنة:اتغليفاسلحديدابفلزاأكثرامقاومةاللتأكاد.
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ا43اتغليفاسلحديدابفلزاأكثرامقاومةاللتأكاداهواتعريفا...   ا4ااسلاؤسلا

ااسلتأيندسلترويقجسلجلفنةبسلتحللأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
سلجلفنة.

قانوناجهداسلخلية:   ااااسلاؤسلا
ا43ا

ا−Ecathodeا=Ecellأ
Eanode

ا+Ecathodeا=Ecellب
Eanode

ا−Eanodeا=Ecellج
Ecathode

ا÷Ecathodeا=Ecellد
Eanode

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
Ecell=اEcathode−اEanode

439اطريقةاسنتقالاسأليوناتاسلموجبةاواسلاالبة:   ااااسلاؤسلا

سلالكدسلقنطرةاسلملحيةجقطباسلنحاسبقطباسلخارصينأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
يتماساتخدسماسلقنطرةاسلملحيةالكياياتمراسلتفاعل.

https://www.instagram.com/nooracademysa/
https://twitter.com/NoorAcademySa?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://api.whatsapp.com/send?phone=966551765440
https://t.me/nooracademysa
https://t.me/nooracademysa


@nooracademysa                0551765440

C جميع الحقوق محفوظة

@nooracademysa             @AlShamiel           0551765440

203

439اماحوقاسلخارصيناZnاسلمخلوطابعينةامناهيدروكايداسلبوتاايوماKOHايمثلاسألنودافي:   ااااسلاؤسلا

بطاريةامركماجبطاريةاسلفضةبسلبطاريةاسلقلويةأ
اسلخليةاسلجلفانيةدسلرصاص

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
وكذلكابطاريةاسلليثيوم.

440اإذساكاناسلتفاعلاتلقائيافإناجهداسلخلية:   ااااسلاؤسلا

الاشيءاممااابقدمتعادلجاالببموجباأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)ب(
االب.

440اإذساكاناسلتفاعلاغيراتلقائيافإناجهداسلخلية:   ا9ااسلاؤسلا

الاشيءاممااابقدمتعادلجاالببموجباأ

سلشرح:اسلجوسب:ا)أ(
موجب.
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440امناسلبطارياتاسلثانويةا...ا   ا0ااسلاؤسلا

بطاريةاسلحااباجبطاريةاقلويةببطاريةاجلفانيةأ
بطاريةافضةدسلمحمول

سلشرح:اسلجوسب:ا)ج(
سلبطاريةاسلثانوية:ايمكناإعادةاشحنها.
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