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 :: اٌّٖطٍؾبد اٌؼ١ٍّخ [1]

علم يدرس أحواؿ الطقس وزناوؿ توقعها بتحليل رلموعة من التغَتات أذنها الضغط اجلوي ، احلرارة ، سرعة  1
 الرياح واذباىو ، ودرجة الرطوبة .

 
 رصاد الجويةألعلم ا

 قانون بويل                                                             رجة حرارة ثابتة.يتناسب احلجم الذى تشغلو كمية معينة من الغاز تناسباً عكسياً مع ضغط الغاز عند د 2

 درجة الحرارة المطلقة .           ادلتغَت الذي يعرب عن متوسط الطاقة احلركية جلسيمات الغاز 3

 درجة الصفر المطلق ي " صفراً " نظريا.أقل درجة حرارة شلكنة، وعندىا يكوف متوسط الطاقة احلركية جلسيمات الغاز يساو  4

 قانون تشارلز يتناسب حجم كمية معينة من الغاز تناسباً طرديا مع درجة حرارتو ادلطلقة عند ثبات الضغط وكمية الغاز  . 5

 لوساك -قانون جاي عند ثبات احلجم فإف ضغط كمية معينة من الغاز يتناسب طردياً مع درجة حرارهتا ادلطلقة . 6

 الغاز المثالي                          الغاز الذى يتبع قوانُت الغازات عند مجيع ظروؼ الضغط ودرجة احلرارة . 7

 فرضية أفوجادرو احلجـو ادلتساوية من الغازات عند درجة احلرارة والضغط نفسيهما ربتوى على أعداد متساوية من اجلسيمات . 8

 الضغط الجزئي ط غازي إذا شغل حجماً مساوياً حلجم اخلليط عند درجة احلرارة نفسها.الضغط الناتج عن أحد مكونات خلي 9

عند ثبات احلجم ودرجة احلرارة ، يكوف الضغط الكلى خلليط من عدة غازات ال تتفاعل مع بعضها يساوى  10
 رلموع الضغوط اجلزئية للغازات ادلكونة للخليط .

 قانون دالتون

 الحجم المولي للغاز . (L 22.4)ن الغاز عند الظروؼ القياسية يساوى مالواحد  حجم ادلوؿ  11

 سرعة التفاعل الكيميائي كمية ادلتفاعالت اليت زندث ذلا تغَت يف خالؿ وحدة الزمن . 12

الذرات واأليونات واجلزيئات شنكن أف تتفاعل وتكوف نواتج عندما يصطدـ بعضها ببعض ، بطاقة حركية كافية  13
 اه الصحيح .يف االذب

 نظرية التصادم

 طاقة النشيط أقل كمية من الطاقة اليت ربتاج إليها اجلسيمات لتتفاعل. 14

تكوف حلظياً عند قمة حاجز طاقة ت وجسيمات تظهر خالؿ التفاعل ال تكوف من ادلواد ادلتفاعلة وال الناذبة ،  15
 التنشيط.

المركب المنشط       
 )الحالة االنتقالية(

ة تزيد سرعة التفاعل من دوف استهالكها ، إذ شنكن بعد توقف التفاعل استعادهتا من ادلزيج ادلتفاعل من ماد 16
 دوف أف تتعرض لتغَت كيميائي .

 المادة المحفزة
 )العامل الحفاز(

تفاعالت ربدث يف اذباه واحد حىت تكتمل حبيث ال تستطيع ادلواد الناذبة من التفاعل أف تتحد بعضها مع  17
 عض لتكوين ادلواد ادلتفاعلة مرة أخرى.ب

 كوسةالتفاعالت غير الع

تفاعالت ال تستمر يف اذباه واحد حىت تكتمل ، حبيث ال تستهلك ادلواد ادلتفاعلة متاماً لتكوين النواتج ،  18
 نفسها . فادلواد الناذبة تتحد مع بعضها البعض مرة ثانية لتعطى ادلواد ادلتفاعلة مرة أخرى ربت ظروؼ التجربة

 وسةالتفاعالت العك

كوسة التفاعالت الع تفاعالت عكسية تكوف مجيع ادلواد ادلتفاعلة والناذبة من التفاعل يف حالة واحدة من حاالت ادلادة . 19
 المتجانسة

غير  وسةالعكالتفاعالت  تفاعالت عكسية تكوف ادلواد ادلتفاعلة والناذبة من التفاعل يف أكثر من حالة من حاالت ادلادة . 20
 المتجانسة
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حالة النظاـ اليت فيها تثبت تركيزات ادلواد ادلتفاعلة وادلواد الناذبة وبالتايل تكوف سرعة التفاعل الطردي مساوية  21
 لسرعة لتفاعل العكسي طادلا بقى النظاـ بعيداً عن أي مؤثر خارجي .

االتزان الكيميائي 
 الديناميكي

تتناسب سرعة التفاعل الكيميائي طردياً مع تركيزات ادلواد ادلتفاعلة كل مرفوع إىل أس عند ثبات درجة احلرارة ،  22
 يساوى عدد ادلوالت أماـ كل مادة يف ادلعادلة الكيميائية ادلوزونة .

 قانون فعل الكتلة

 موضع اإلتزان .الًتكيزات النسبية للمواد ادلتفاعلة وادلواد الناذبة عند االتزاف 23

ُت حاصل ضرب تركيز ادلواد الناذبة من التفاعل ) النواتج ( إىل حاصل تركيز ادلواد ادلتفاعلة ) النسبة ب 24
 .ادلتفاعالت ( ، كل مرفوع ألس يساوى عدد ادلوالت يف ادلعادلة الكيميائية ادلوزونة 

 ثابت اإلتزان

 المادة المانعة للتفاعل أو انعدامو. مادة تعارض تأثَت ادلادة احملفزة مضعفة تأثَتىا ما يؤدي إىل بطء التفاعل 25

 المركب المنشط ترتيب مؤقت للجسيمات اليت ذلا طاقة كافية لتكوين مواد متفاعلة أو مواد ناذبة                             26

 األنزيمات مواد زلفزة حيوية تزيد من سرعات التفاعالت البيولوجية كهضم الربوتينات. 27

يف أحد العوامل اليت تؤثر يف نظاـ متزف ديناميكاً ، يعدؿ النظاـ نفسو  إىل حالة  اتزاف جديدة إذا حدث تغَت  28
 ، حبيث يبطل أو يقلل من تأثَت ىذا التغَت  .                                       

 مبدأ لوشاتيليه

 أحماض أرهينيوس لوؿ ادلائي .يف احمل +Hمركبات ربتوي على ىيدروجُت وتتأين لتعطي كاتيوف اذليدروجُت  29

 قواعد أرهينيوس يف احمللوؿ ادلائي . -OHتتأين لتعطي أنيوف اذليدروكسيد  ربتوي على رلموعة اذليدروكسيد و ادلركبات اليت 30

 أحماض أحادية البروتون . األمحاض اليت ربتوي على ذرة ىيدروجُت واحدة قابلة للتأين 31

 أحماض ثنائية البروتون .ى ذريت ىيدروجُت قابلتُت للتأيناألمحاض اليت ربتوي عل 32

 أحماض ثالثية البروتون األمحاض اليت ربتوي على ثالث ذرات ىيدروجُت قابلة للتأين . 33

 لوري -حمض برونستد .) الربوتوف ( يف احمللوؿ +Hادلادة ) جزئ أو أيوف ( اليت تعطي كاتيوف ىيدروجُت  34

 لوري -قاعدة برونستد .) الربوتوف ( يف احمللوؿ +Hأيوف ( اليت تستقبل كاتيوف ىيدروجُت  ادلادة ) جزئ أو 35

 القاعدة المرافقة .(+H )احلمض بعد فقد بروتوف اجلزء ادلتبقي من احلمض بعد فقد الربوتوف 36

 مض المرافقالح (+H بروتوف )القاعدة عندما تستقبل اجلزء الناتج من القاعدة بعد استقباؿ الربوتوف 37

 األزواج المرافقة كل قاعدة ومحضها ادلرافق..  أويسمى كل محض وقاعدتو ادلرافقة  38

األيونات أو اجلزيئات اليت ذلا القدرة على منح زوج من اإللكًتونات احلرة وتكوين رابطة تساذنية مع مادة  39
 . اخرى تسمى محض

 قاعدة لويس

 حمض لويس .ةاؿ زوج من اإللكًتونات احلرة ة من أي قاعدة وتكوين رابطة تساذنيادلادة اليت ذلا القدرة على استقب 40

 األحماض ثنائية العنصر أكثر سالبية كهربائية . Aاألمحاض اليت ربتوي على عنصرين فقط ، ذنا اذليدروجُت وعنصر آخر  41
 )األحماض غير األكسيجينية(

       HaXbOcا العامة األمحاض اليت ربتوي على ثالثة عناصر وصيغته 42
األمحاض اليت ربتوي على ثالثة عناصر ىي اذليدروجُت واألكسجُت وذرة عنصر ثالث الفلز أ و فلز من   أو

 .الفلزات االنتقالية

 األحماض األكسيجينية

 التأين الذاتي للماء ماء لتكوين أنيوف ىيدروكسيد وكاتيوف ىيدرونيـو . زندث بُت جزيئُتالتفاعل الذي  43
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 KWثابت تأين الماء .حاصل ضرب تركيزي كاتيونات اذليدرونيـو وأنيونات اذليدروكسيد يف ادلاء 44

 المحلول الحمضي M  1 × 10 -7 يفوؽأي  احمللوؿ الذي يكوف فيو تركيز كاتيوف اذليدرونيـو أكرب من تركيز أنيوف اذليدروكسيد 45

 المحلول القاعدي   M  1 × 10 -7 قل منأي أ نيـو أقل من تركيز أنيوف اذليدروكسيداحمللوؿ الذي يكوف فيو تركيز كاتيوف اذليدرو  46

 المحلول المتعادل احمللوؿ الذي يتساوى فيو تركيز كاتيوف اذليدرونيـو مع تركيز أنيوف اذليدروكسيد . 47

 األس الهيدروجيني القيمة السالبة للوغاريتم العشري لًتكيز كاتيوف اذليدرونيـو . 48

 األس الهيدروكسيدي القيمة السالبة للوغاريتم العشري لًتكيز أنيوف اذليدروكسيد . 49

 المحلول المتعادل . C°25عند درجة  7لو تساوي  pHزللوؿ قيمة األس اذليدروجيٍت  50

 المحلول الحمضي  . C°25عند درجة 7أكرب من  pOH أو 7لو أقل  pHزللوؿ قيمة األس اذليدروجيٍت  51

 القاعديالمحلول   . °25عند درجة  7أصغر من pOH أو 7لو أكرب pHزللوؿ قيمة األس اذليدروجيٍت  52

 أدلة التعادل ضعيفة يتغَت لوهنا تبًعا لقيمة األس اذليدروجيٍت للوسط الذي توضع فيو.أمحاض أو قواعد عضوية  53

 ة اللونأدلة أحادي .أدلة ذلا حالة واحدة ملونة مثل الفينولفيثالُت  54

 أدلة ثنائية اللون أدلة ذلا حالتُت ملونتُت مثل ادليثيل األمحر  55

 شريط الدليل قطعة من الورؽ أو البالستيك مشرب بدليل التعادؿ يتغَت لونو عند غمره يف زللوؿ أسو اذليدروجيٍت رلهوؿ . 56

شنكن استخدامو أيًضا لتسجيل التغَتات جهاز يستخدـ للقياسات الدقيقة والسريعة لقيم األس اذليدروجيٍت ، و  57
 ادلستمرة يف األس اذليدروجيٍت إذا وصل بالكمبيوتر. 

 pHجهاز قياس 

 مدى الدليل ادلدى من األس اذليدروجيٍت الالـز لكي تستطيع العُت البشرية ربديد إي لوف للدليل ىو السائد يف احمللوؿ.      58

 اللون الوسطي للدليل [ .-In[ مساويًا لًتكيز احلالة القاعدية]HInة احلمضية ]لوف الدليل عندما يكوف تركيز احلال 59

 األحماض القوية األمحاض اليت تتأين بشكل تاـ يف زلاليلها ادلائية . 60

 األحماض الضعيفة ، وتشكل حالة اتزاف .األمحاض اليت تتأين جزئًيا يف زلاليلها ادلائية  61

 القواعد القوية ل تاـ يف زلاليلها ادلائية .القواعد اليت تتأين بشك 62

 القواعد الضعيفة ، وتشكل حالة اتزاف .القواعد اليت تتأين جزئًيا يف زلاليلها ادلائية  63

ثابت تأين الحمض  نسبة حاصل ضرب الًتكيز للقاعدة ادلرافقة بًتكيز كاتيوف اذليدرونيـو إىل تركيز احلمض عند االتزاف . 64
 kaالضعيف

ثابت تأين الحمض  نسبة حاصل ضرب تركيز احلمض ادلرافق بًتكيز أنيوف اذليدروكسيد إىل تركيز القاعدة عند االتزاف . 65
 kbالضعيف

 تركيز الحمض أو القاعدة .كمية احلمض أو القاعدة الذائبة يف احمللوؿ أو عدد موالت احلمض أو القاعدة ادلوجودة يف حجم معُت 66
 قوة الحمض أو القاعدة أو القاعدة ويوضحاف عدد اجلزيئات ادلتأينة . مدى تأين احلمض 67
 لون الحالة الحمضية pKHIn -1  يساوي أو من أقل لوؿللمح اذليدروجيٍت األس يكوف عندما احلمضي الدليل بو يظهر  لوف 68
 لون الحالة القاعدية pKHIn +1  ساويي أو من أكرب لوؿللمح اذليدروجيٍت األس يكوف عندما احلمضي الدليل بو يظهر  لوف 69
 اللون الوسطي للدليل يساوي تركيز اجلزيء غَت ادلتأين للدليل. تركيز اجلزء ادلتأين للدليل  يكوف عندما احلمضي الدليل بو يظهر  لوف 70
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ب :[2]        : ػًٍ ٌّب ٠ٍٟ رؼ١ًٍلا ػ١ٍّاب ٕؾ١ؾا
 ؟ اٌغبصاد ثبٌعغػ ٚاٌزجش٠ذ اٌشذ٠ذ٠ٓ  ) ٠ّىٓ اعبٌخ لبث١ٍخ اٌغبصاد ٌالٔعغبغ     1- 

 ألْ ع١َّبد اٌغبى ِزجبػلح ػٓ ثؼٚٙب ثلهعخ وج١وح ٚاٌفواؽ ث١ٕٙب وج١و وّب أْ ؽغُ ع١َّبد اٌغبى ٕغ١و علاا ِمبهٔخ ط/      

 ِغ اٌَّبفبد ث١ٕٙب.       

       ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 رغزخذَ اٌٛعبئذ اٌٙٛائ١خ ٌٍؾذ ِٓ خطٛسح االصبثبد أصٕبء اٌؾٛادس ؟     2- 

ثَجت لبث١ٍخ اٌغبىاد ًٌلٔٚغبٛ ٚمٌه ألْ ع١َّبد اٌغبى ِزجبػلح ػٓ ثؼٚٙب ثلهعخ وج١وح ؽ١ش رّزٔ اٌطبلخ إٌبرغخ  ط/    

 .بى إٌٝ االلزواة ِٓ ثؼٚٙبػٓ اٌزٖبكَ ػٕلِب رٚطو ع١َّبد اٌغ

     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟)أٚ ٌٍغبصاد لذسح وج١شح ػٍٝ االٔزشبس( ٠أخز اٌغبص شىً ٚؽغُ اٌٛػبء اٌؾبٚٞ ٌٗ      3-

 ء بفو ث١ٓ ع١َّبد اٌغبى ٌنٌه فئْ ع١َّبد اٌغبى رزؾون ثؾو٠خ ٚرزّلك كافً اٌٛػبٌؼلَ ٚعٛك لٜٛ رغبمة أٚ رٕ ط/

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ؟ غ ثؼعٙب اٌجؼط رظً اٌى١ّخ اٌى١ٍخ ٌٍطبلخ اٌؾشو١خ ٌغغ١ّبد اٌغبص صبثزخ ؽزٝ ثؼذ رصبدِٙب ِ 4-

 .عيء ِٕٙب   أٞألْ اٌزٖبكِبد ث١ٓ ع١َّبد اٌغبى ِؤخ ٌٍغب٠خ ٚٛبلخ اٌؾووخ رٕزمً ِٓ ع١َُ ٢فو كْٚ ٘له  ط/

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ؟ٌغبخٓ فٛق وزً اٌٙٛاء اٌجبسد رشرفغ وزً اٌٙٛاء ا   5-

  ألْ وضبفخ اٌٙٛاء اٌَبفٓ ألً ِٓ وضبفخ اٌٙٛاء اٌجبهك ف١قف ٚىٔٗ ٠ٚورفغ ألػٍٝ.ط/        

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟ص اٌّؾجٛط داخً ٚػبء اٌٝ ص٠بدح ظغطخ ِغ صجبد ؽغُ اٌغبص ٚدسعخ ؽشاسرٗ رؤدٞ ص٠بدح و١ّخ اٌغب      6-

ألْ ى٠بكح و١ّخ اٌغبى رؤكٞ اٌٝ ى٠بكح ػلك ع١َّبد اٌغبى ف١يكاك ػلك رٖبكِبد ٘نٖ اٌغ١َّبد ِغ علاه اٌٛػبء   ط/

 ف١يكاك اٌٚغٜ .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 رّأل اغبساد اٌغ١بساد ثى١ّخ ِٓ اٌٙٛاء فٟ اٌص١ف ألً ِٕٙب فٟ اٌشزبء؟       8-

فٟ فًٖ ا١ٌٖف ٌي٠بكح ِزٍٜٛ اٌطبلخ  فٛفبا ِٓ أفغبه٘ب ألْ ٙغٜ اٌغبى كافً اإلٛبه ٠يكاك ثبهرفبع كهعخ اٌؾواهحط/        

 ٌٍٛبن( - عبٞف١يكاك ِؼلي اٌزٖبكِبد .)لبْٔٛ اٌؾوو١خ ٌغ١َّبد اٌغبى 

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 اٌشّظ ؟رجذٚ او١بط اٌجطبغب اٌغب٘ضح ) اٌش١جظ ( ٚوأٔٙب ِٕزفخخ ػٕذ ٚظؼٙب فٟ اِبوٓ رصٍٙب اشؼخ        9-

ألْ اٌٚغٜ اٌغبى اٌنٞ ٠ّبهٍٗ اٌٙٛاء كافً اٌى١ٌ ٠يكاك ثبهرفبع كهعخ اٌؾواهح ِّب ٠ؤكٞ اٌٝ رّلك اٌٙٛاء ٚأزفبؿ ط/        

 ٘نٖ األو١بً.

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ٠ٕصؼ ثؼذَ اؽشاق ػٍت اٌشرار أٚ اٌّج١ذ اٌؾششٞ ؽزٝ ٌٚٛ وبٔذ فبسغخ ؟ 10-     

ا ع١َّخ.ط/           ألْ ٙغٜ اٌغبى كافً اٌؼجٛح ٠يكاك ثبهرفبع كهعخ اٌؾواهح  ِّب ٠ؤكٞ اٌٝ أفغبه٘ب  َِججاب اٙواها

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ٠ؤدٞ أخفبض دسعخ اٌؾشاسح اٌّطٍمخ ٌٍغبص اٌٝ إٌصف اٌٝ أخفبض ظغطٗ ٌٍٕصف ؟ 11-      

ألْ أقفبٗ كهعخ اٌؾواهح ٠ؤكٞ اٌٟ رم١ًٍ ِزٍٜٛ اٌطبلخ اٌؾوو١خ ٌغ١َّبد اٌغبى فزمً ٍوػزٙب ٠ٚمً رٖبكِٙب ثمٛح ط/       

 . ٌٛػبء ف١مً اٌٚغِٜغ علاه ا

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ٠مً ؽغُ ثبٌْٛ ٍِّٛء ثبٌغبص ػٕذِب ٠زُ اخشاعٗ فٟ غمظ ثبسد ؟   12-    

زمً اٌفواغبد ث١ٕٙب اٌغبى فزمزوة ِٓ ثؼٚٙب اٌجؼ٘ ف ً ٛبلخ ؽووخ ع١َّبدؤكٞ اٌٝ رم١ٍألْ أقفبٗ كهعخ اٌؾواهح ٠ط/        

 . ف١مً اٌؾغُ

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 و١ّخ ِٓ اٌغبص ِٓ إٌبؽ١خ اٌؼ١ٍّخ فٟ ِذٜ ِؾذٚد فمػ؟ ٠ّىٓ ل١بط اٌؼاللخ ث١ٓ دسعخ اٌؾشاسح ٚاٌؾغُ ألٞ       13-

 اٌغبىاد رزىضف ػٕل كهعبد اٌؾواهح إٌّقفٚخ ٌزىْٛ ٍٛائً .ط/ ألْ        

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 عغ اٌغبص اٌّضبٌٟ ٌفشٚض إٌظش٠خ اٌؾشو١خ ٌٍغبصاد  ؟٠خ      14- 

 ألْ ع١َّبد اٌغبى اٌّضبٌٟ ١ٌٌ ٌٙب ؽغُ ٚال رٕغنة إٌٝ ثؼٚٙب اٌجؼ٘ . ط/       

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟ ٚعٛد ٌٍغبص اٌّضبٌٟ ال  15-    

ألْ ع١َّبد اٌغبى اٌّضبٌٟ ١ٌٌ ٌٙب ؽغُ ٚال رَزط١غ أْ رٕغنة ثؼٚٙب إٌٝ ثؼ٘ ٚال ٠ٛعل غبى ٌٗ فٛآ ِضً  ط/       

 .اٌقٛآ اٌزٟ ٠ّزٍىٙب اٌغبى اٌّضبٌٟ 

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟ صبٟٔ أوغ١ذ اٌىشثْٛ فٟ اٌؾبٌخ اٌصٍجخ ثبعُ اٌضٍظ اٌغبف٠غّٝ  16-       

 .ط/ ألْ ِبكرٗ رزجقو ِجبّوح ِٓ كْٚ أْ رٕٖٙو )رزَبِٝ ػٕل اٌٚغٜ اٌغٛٞ اٌّؼزبك(

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟رخزٍف اٌغبصاد اٌؾم١م١خ ػٓ اٌغبص اٌّضبٌٟ  -  17

ألْ اٌغبى اٌؾم١مٟ ٠زىْٛ ِٓ ع١َّبد ف١ي٠بئ١خ ؽم١م١خ ٌٙب ؽغُ رٛعل ث١ٕٙب لٛح رغبمة ٚ ٠ّىٓ إٍبٌزٗ ٚرؾ٠ٍٛٗ إٌٝ  ط/  

  .ة إٌٝ ثؼٚٙبٍٕت ثبٌزجو٠ل ٚاٌٚغٜ ػٍٝ ػىٌ اٌغبى اٌّضبٌٟ فغ١َّبرٗ ١ٌٌ ٌٙب ؽغُ ٚال رٕغن

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟ػٕذ صجٛد و١ّخ اٌغبص ٚؽغّٗ فأْ ؽبصً لغّخ ظغػ اٌغبص ٚدسعخ ؽشاسرٗ اٌّطٍمخ رغبٚٞ ِمذاس صبثذ  18-      

٠مً ثبٔزظبَ ِغ ى٠بكح أٚ ٔمٔ كهعخ اٌؾواهح ػٕل صجٛد اٌؾغُ , فؼٕل ِٚبػفخ كهعخ اٌؾواهح ألْ ٙغٜ اٌغبى ٠يكاك أٚ ط/        

 ٠زٚبػف اٌٚغٜ  ٚاما لٍذ كهعخ اٌؾواهح إٌٝ إٌٖف ٠مً اٌٚغٜ اٌٝ إٌٖف .

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 رؼزجش فشظ١خ إٌظش٠خ اٌؾشو١خ ٌٍغبصاد ثأٔٗ ال رٛعذ لٛح رغبرة ث١ٓ عغ١ّبد اٌغبص فشظ١خ غ١ش صؾ١ؾخ ؟     19-      

 ط/ ألٔٗ ال ٠ّىٓ إٍبٌخ اٌغبىاد ٚاألثقوح إما أؼلَ اٌزغبمة ث١ٓ اٌغي٠ئبد .       

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 غبص اإل٠ض١ٓ شبئغ االعزؼّبي ث١ٓ اٌّضاسػ١ٓ ؟20-       

 ط/ ألٔٗ ٠ؾفي كهعخ إٌٚٛط ِٓ فًلي ٍٍٍَخ رفبػًلد رَوػٙب ٛج١ؼزٗ اٌغبى٠خ ٕٚغو ؽغّٗ.       

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ِٓ غبص األوغغ١ٓ mol 1 ِٓ غبص ا١ٌٕزشٚع١ٓ ٠غبٚٞ اٌعغػ اٌغضئٟ اٌزٞ ٠ؾذصٗ  mol 1اٌعغػ اٌغضئٟ اٌزٞ ٠ؾذصٗ  21-      

 ؟ ػٕذ ٔفظ اٌظشٚف

ٚٙغٜ اٌغبى ٠ؼزّل ػٍٝ   O2ِٓ غبى  mol 1بٚٞ ػلك٘ب فٟ ٠َ N2ِٓ غبى  mol 1ألْ ػلك اٌغ١َّبد اٌّٛعٛكح فٟ ط/       

  ػلك اٌغ١َّبد ١ٌٌٚ ٔٛع اٌغ١َّبد ؽ١ش ٌىً ع١َُ اٌمله ٔفَٗ ِٓ اٌَّبّ٘خ فٟ اٌٚغٜ .

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

    ؟رؼزجش فشظ١خ إٌظش٠خ اٌؾشو١خ ٌٍغبصاد ثأٔٗ ال رٛعذ لٛح رغبرة ث١ٓ عغ١ّبد اٌغبص فشظ١خ غ١ش صؾ١ؾخ        22-

 . ط/ ألٔٗ ال ٠ّىٓ إٍبٌخ اٌغبىاد ٚاألثقوح إما أؼلَ اٌزغبمة ث١ٓ اٌغي٠ئبد      

       ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ٠زٕبعت ظغػ اٌغبص غشد٠بً ِغ ػذد ِٛالرٗ ػٕذِب ٠ىْٛ اٌؾغُ ٚدسعخ اٌؾشاسح صبثز١ٓ؟ 23-      

ألْ ى٠بكح ػلك ِٛالد اٌغبى ) و١ّخ اٌغبى ( فٟ ؽغُ ِؼ١ٓ رؤكٞ إٌٝ ى٠بكح ػلك ع١َّبد اٌغبى ف١يكاك ػلك رٖبكِٙب ِغ  ط/        

 اٌٛػبء ف١يكاك اٌٚغٜ .علاه 

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ٠مً اٌعغػ اٌغضئٟ ٌألوغغ١ٓ وٍّب اسرفؼٕب ػٓ عطؼ اٌجؾش ؟  24-     

ٌٍضٍش  اٌٚغٜ اٌغٛٞ اٌىٍٟ ٠مًٍٚٝ فزمً ػلك ِٛالرٗ ف١مً اٌٚغٜ اٌغيئٟ  ط/ ألْ روو١ي األوَغ١ٓ ٠مً وٍّب اهرفؼٕب ألػ       

 .رمو٠جاب

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟ اٌؼب١ٌخ ؽز١بغبد ٌٍزغٍت ػٍٝ ظشٚف االسرفبػبدػٍٝ غ١بسٚ اٌطبئشاد إٌفبصخ ِٚزغٍمٛ اٌغجبي أخز اال  25-     

ٚ٘نا إٌمٔ  ثٕفٌ اٌم١ّخ اٌٚغٜ اٌغيئٟ ٌغبى األوَغ١ٓ ألْ اٌٚغٜ اٌغٛٞ اٌىٍٟ ٠مً فٟ االهرفبػبد اٌؼب١ٌخ ف١مً  ط/       

 . Kpa ٠10.67غؼٍٗ غ١و وبف ٌٍزٕفٌ ألْ اإلَٔبْ ٠ؾزبط إٌٝ ٙغٜ عيئٟ ٌألوَغ١ٓ ال ٠مً للهٖ ػٓ 

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ؟عشػخ اٌزفبػً ث١ٓ اٌىشثْٛ ٚاألوغغ١ٓ فٟ دسعخ ؽشاسح اٌغشفخ صفش    26-   

 ٌىوثْٛ ْٔطخ ٚفؼبٌخ ثلهعخ وبف١خ ٌىَو هٚاثٜ ألٔٗ فٟ كهعخ ؽواهح اٌغوفخ ال رىْٛ رٖبكِبد عي٠ئبد األوَغ١ٓ ٚا  ط/       

            (C – C )  ( ٚO – O  ). 

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟سرفبع دسعخ اٌؾشاسحرضداد عشػخ ع١ّغ اٌزفبػالد اٌى١ّ١بئ١خ رمش٠جبً ثب 27-      

ألْ اهرفبع كهعخ اٌؾواهح ٠ؤكٞ إٌٝ ى٠بكح ػلك اٌغ١َّبد ماد اٌطبلخ اٌؾوو١خ اٌىبف١خ ٌزقطٟ ؽبعي ٛبلخ اٌز١ْٕٜ  ط/        

ٍوػخ ؽووخ اٌغ١َّبد فٟ كهعبد اٌؾواهح اٌّورفؼخ أوجو ِٓ ٍوػزٙب فٟ  أٞ أْٚرى٠ٛٓ اٌّٛاك إٌبرغخ ثَوػخ أوجو 

 .خ ف١يكاك رٖبكِٙب ِغ ثؼٚٙب اٌجؼ٘كهعخ اٌؾواهح إٌّقفٚ

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟٠ّٕغ اٌزذخ١ٓ فٟ إٌّبغك اٌزٟ رغزخذَ ف١ٙب األٔبث١ت اٌّؼجأح ثبألوغغ١ٓ       28-

 .ٌٙب ٚأفغبه٘ب ألْ ى٠بكح روو١ي غبى األوَغ١ٓ  رؤكٞ إٌٝ ى٠بكح رفبػً االؽزواقفٛفبا ِٓ اّزؼبط/       

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟غشفخ ٌٚىٓ ػٕذِب ٠الِظ اٌفؾُ اٌٍٙت رضداد عشػخ اٌزفبػًال ٠ؾزشق اٌفؾُ ثغشػخ ٠ّىٓ ل١بعٙب فٟ دسعخ ؽشاسح اٌ 29-      

ط/  فٟ كهعخ ؽواهح اٌغوفخ ال رىْٛ اٌزٖبكِبد ث١ٓ عي٠ئبد األوَغ١ٓ ٚاٌىوثْٛ ْٔطخ ٚفؼبٌخ ٌزقطٟ ؽبعي ٛبلخ اٌز١ْٕٜ        

ِٟ أوجو فزيكاك ٍوػخ رٖطلَ مهاد اٌّزفبػًلد ) اٌىوثْٛ ٚاألوَغ١ٓ ( ثطبلخ ٚرٛارو رٖبك اٌؾواهحٌٚىٓ ثبهرفبع كهعخ 

 .اٌزفبػً 

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟    ٠غزّش اٌزفبػً ث١ٓ اٌىشثْٛ ٚاألوغغ١ٓ دْٚ اٌؾبعخ إٌٝ ِصذس غبلخ خبسعٟ ثؼذ إصاٌخ اٌٍٙت   30-    

ألْ اٌؾواهح إٌّطٍمخ ِٓ ػ١ٍّخ االؽزواق رّل اٌزفبػً ثبٌطبلخ اٌىبف١خ ٌزقطٟ ؽبعي ٛبلخ اٌز١ْٕٜ ٚرى٠ٛٓ اٌّٛاك  ط/        

 ( . CO2إٌبرغخ ) 

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ؟رؤدٞ ص٠بدح رشو١ض اٌّزفبػالد فٟ ؽغُ ِؾذد إٌٝ ص٠بدح عشػخ اٌزفبػً اٌى١ّ١بئٟ   31-     

 ألْ ى٠بكح روو١ي اٌّزفبػًلد ٠ي٠ل ػلك اٌغ١َّبد اٌّزفبػٍخ ف١يكاك ػلك اٌزٖبكِبد ث١ٕٙب ٚريكاك ٍوػخ اٌزفبػً  . ط/      

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ؟٠ضداد رٛ٘ظ سلبلخ ِٓ اٌخشت ػٕذ ادخبٌٙب صعبعخ رؾزٛٞ ػٍٝ غبص األوغغ١ٓ   32-    

 ألْ ى٠بكح روو١ي غبى األوَغ١ٓ ري٠ل ِٓ ػلك اٌغ١َّبد اٌّزفبػٍخ ف١يكاك ػلك اٌزٖبكِبد ف١يكاك رفبػً االؽزواق. ط/        

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ؟٠ؤدٞ رم١ًٍ ؽغُ اٌغغ١ّبد إٌٝ ص٠بدح عشػخ اٌزفبػً اٌى١ّ١بئٟ     33-    

اٌّبكح اٌّزفبػٍخ اٌّؼوٙخ ٌٍزفبػً ف١يكاك ِؼلي ألْ رم١ًٍ ؽغُ اٌغ١َّبد ٠ؤكٞ إٌٝ ى٠بكح َِبؽخ اٌَطؼ ٚى٠بكح و١ّخ  ط/      

 اٌزٖبكِبد فزيكاك ٍوػخ اٌزفبػً. 

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ؟ ّضً خطشاً وج١شاً ثمذس غجبس اٌفؾُ اٌّؼٍك ٚاٌّزٕبصش فٟ اٌٙٛاء٠ذسن ػّبي إٌّبعُ أْ اٌىزً اٌىج١شح ِٓ اٌفؾُ ال ر   35-   

ط/  ألْ رم١ًٍ ؽغُ اٌغ١َّبد ٠ؤكٞ إٌٝ ى٠بكح َِبؽخ اٌَطؼ ٚى٠بكح و١ّخ اٌّبكح اٌّزفبػٍخ اٌّؼوٙخ ٌٍزفبػً ٚ٘نا ٠ؼٕٟ أْ       

 غجبه اٌفؾُ ْٜٔ ٌٍغب٠خ  ٚلبثً ًٌلٔفغبه .

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 إظبفخ ِبدح ِؾفضح ٌجؼط اٌزفبػالد اٌى١ّ١بئ١خ ؟ 36-      

   .زم١ًٍ ؽبعي ٛبلخ اٌز١ْٕٜ ِّب ٠ي٠ل ِٓ ٍوػخ رى٠ٛٓ إٌٛارظ فٟ فزوح ى١ِٕخ ِؼ١ٕخٌ ألْ ٚعٛك اٌّبكح اٌّؾفيح ٠ؤكٞ ط/     

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 رؼزجش اٌّٛاد اٌّؾفضح ٘بِخ ٌٍغب٠خ فٟ وض١ش ِٓ  اٌؼ١ٍّبد اٌؾ٠ٛ١خ  ) ِضً ػًّ االٔض٠ّبد ( ؟    37-      

 . ري٠ل ِٓ ٍوػخ اٌزفبػًلد اٌج١ٌٛٛع١خ كافً اٌغَُ ِضً ُ٘ٚ اٌجوٚر١ٕبدألٔٙب ِبكح ِؾفيح ؽ٠ٛ١خ  ط/       

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ؟   ٓ أٔٗ ٠فغذ ثغشػخ إرا رشن ػٕذ دسعخ ؽشاسح اٌغشفخ٠ظً اٌطؼبَ اٌّؾفٛظ فٟ اٌضالعخ غبصعبً ٌّذح ص١ِٕخ غ٠ٍٛخ فٟ ؽ١ 38-     

 ألْ اهرفبع كهعخ ؽواهح اٌغوفخ ِمبهٔخ ثبٌضًلعخ رؾفي رفبػًلد األوَلح فٟ اٌطؼبَ ٚرْغغ ّٔٛ اٌىبئٕبد اٌّؾٍٍخ ف١ٗ . ط/        

         -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ٌجؼط اٌزفبػالد اٌى١ّ١بئ١خ ؟ ِبدح ِبٔؼخ ٌٍزفبػًرعبف   39 -        

 . ألٔٙب رؼبهٗ رؤص١و اٌّبكح اٌّؾفيح ِٚؼفخ رؤص١و٘ب ِب ٠ؤكٞ إٌٝ ثٜء اٌزفبػً أٚ أؼلاِٗط/         

         ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ؟ ٌصٛد٠َٛ ِٓ اٌزفبػالد غ١ش اٌؼىٛعخرفبػً ِؾٍٛي ١ٔزشاد اٌفعخ ِغ ِؾٍٛي وٍٛس٠ذ ا   40-      

 افوٜ رؾذ أٞ ظوٚف .ألْ اٌّٛاك إٌبرغخ ِٓ اٌزفبػً ال رَزط١غ أْ رزؾل ِغ ثؼٚٙب ٌزى٠ٛٓ اٌّٛاك اٌّزفبػٍخ ِوح  ط/        

         ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 2SO2(g) + O2(g)               2SO3(g)اٌّزغبٔغخ :        فبػً اٌزبٌٟ ِٓ اٌزفبػالد اٌؼىٛعخاٌز 41-         

 (  ٠ّىٓ أْ SO3اٌّبكح إٌبرغخ )  وّب أْألْ اٌّٛاك اٌّزفبػٍخ ٚإٌبرغخ ِٓ اٌزفبػً فٟ ؽبٌخ ٚاؽلح ِٓ ؽبالد اٌّبكح  ط/         

 زفىه ٌزى٠ٛٓ اٌّٛاك اٌّزفبػٍخ ِوح افوٜ رؾذ ظوٚف اٌزغوثخ ٔفَٙب .ر

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ب؟ اٌؼىٛعخاٌزفبػالد    43-       ًِ  ال رغزّش ؽزٝ رىزًّ ؽ١ش ال رغزٍٙه ف١ٙب اٌّٛاد اٌّزفبػٍخ رّب

 ألْ اٌّٛاك إٌبرغخ رزؾل ِغ ثؼٚٙب اٌجؼ٘ ِوح صب١ٔخ ٌزؼطٟ اٌّٛاك اٌّزفبػٍخ ِوح أفوٜ رؾذ ظوٚف اٌزغوثخ ٔفَٙب  ط/        

        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟ ػٕذِب ٠صً إٌظبَ ٌؾبٌخ االرضاْ اٌى١ّ١بئٟ اٌذ٠ٕب١ِىٟ رىْٛ رشو١ضاد اٌّٛاد اٌّزفبػٍخ ٚإٌبرغخ صبثزخ   44-      

ٌٕظبَ إٌٝ ؽبٌخ االرياْ اٌى١ّ١بئٟ اٌل٠ٕب١ِىٟ رىْٛ ٍوػخ اٌزفبػً اٌطوكٞ َِب٠ٚخ ٌَوػخ اٌزفبػً ط/ ألٔٗ ػٕلِب ٠ًٖ ا        

                               اٌؼىَٟ أٞ ال ٠ؾلس رغ١و فٟ اٌزوو١ي ػٕل االرياْ .

       --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 رفبػً ِؾٍٛي ؽّط ا١ٌٙذسٚوٍٛس٠ه ِغ ثشادح اٌؾذ٠ذ أعشع ِٓ رفبػٍٗ ِغ لطؼخ اٌؾذ٠ذ ؟ 45-         

 ألٔٗ ػٕل مٚثبْ اٌّبكح ٠ٖجؼ ؽغُ اٌغ١َّبد اٌّزفبػٍخ ألً فزيكاك َِبؽخ اٌَطؼ اٌّؼوٗ ٌٍزفبػً ف١يكاك ِؼلي  ط/         

 ك ٍوػخ اٌزفبػً .اٌزٖبكِبد فزيكا

       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟ االرضاْإظبفخ اٌّبدح اٌّؾفضح إٌٝ رفبػً ِزضْ ال ٠غ١ش ِٓ ِٛظغ  46-           

 اٌؼىَٟ ٚاٌطوكٞ ثمله ِزَبٚ ٚال رؤصو ػٍٝ و١ّبد اٌّٛاك اٌّزفبػٍخ ٚإٌبرغخ ط/ ألٔٙب ري٠ل ِٓ ٍوػخ اٌزفبػً         

 ػٕل االرياْ أٞ أٔٙب رمًٍ اٌفزوح اٌي١ِٕخ اًٌلىِخ ٌٍٕٛٛي إٌٝ ؽبٌخ اإلرياْ .          

         ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

   ط/ ألْ روو١ي٘ب صبثذ ٠َٚبٚٞ اٌٛاؽل اٌٖؾ١ؼ .                         ال ٠شًّ اٌّٛاد اٌصٍجخ ؟  Keq االرضاْرؼج١ش صبثذ  47-         

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

HNO2 (aq) + H2O (l)            NO3  فٟ اٌزفبػً اٌزبٌٟ :      48 -    
-
(aq) + H3O

+
(aq)  ْال ٠ذخً اٌّبء ظّٓ رؼج١ش صبثذ االرضا                                                                        

   ؽل اٌٖؾ١ؼ .ط/ ألٔٗ ِن٠ت ٚروو١يٖ صبثذ ٠َٚبٚٞ اٌٛا

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ٠شزؼً ػٛد اٌضمبة ػٍٝ اٌفٛس ثّغشد ؽىٗ ؟    49-      

 ػٛك اٌضمبة . ط/ ألْ اٌؾواهح اٌّزٌٛلح ػٓ اؽزىبن ػٛك اٌضمبة وبف١خ الّزؼبي        

        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

عشاَ ِٓ غبص  ٠5غبٜٚ ؽغُ ثبٌْٛ ٠ؾزٛٞ ػٍٝ CO2=44عشاَ ِٓ صبٟٔ اوغ١ذ اٌىشثْٛ  11ؽغُ ثبٌْٛ ٠ؾزٛٞ ػٍٝ    50-

 .Ne =20ا١ٌْٕٛ 

ؽَت فو١ٙخ افٛعبكهٚ اٌؾغَٛ )ػلك اٌّٛالد( اٌّزَب٠ٚخ ِٓ اٌغبىاد اٌّقزٍفخ اٌّمبٍخ ثٕفٌ اٌظوٚف ِٓ اٌٚغٜ /ط

ٚكهعخ اٌؾواهح رؾزٜٛ ػٍٝ اٌؼلك ٔفَٗ ِٓ اٌغ١َّبد ٚوً ِٓ اٌجب١ٌٔٛٓ ٠ؾزٜٛ ػٍٝ هثغ ِٛي ِٓ ع١َّبد اٌغبى                 

n CO2=  = =0.25mol          , n Ne=  = =0.25mol       

        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 .O2ثض٠بدح رشو١ض غبص   ٠SO2(g)مً رشو١ض   2SO3 (g)   ⇌ 2SO2 (g) + O2 (g) + 95 KJ فٟ إٌظبَ اٌّزضْ اٌزبٌٟ: 51-        

  ط/ ألٔٗ ؽَت  ِجلأ ٌّٛبر١ٍ١ٗ ػٕل ى٠بكح روو١ي غبى األوَغ١ٓ ٍٛف ٠ياػ ِٛٙغ االرياْ فٟ االرغبٖ اٌطوكٞ ٚمٌه         

 ٠ًٖٚ إٌظبَ ٌؾبٌخ ارياْ عل٠لح .٠ٚSO2مً روو١ي   ٠ٚSO3يكاك رى٠ٛٓ   SO2اٌّٚبفخ ِغ O2ٌزَزٍٙه و١ّخ 

        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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  H2 (g) + I2 (g)  ⇌    2HI (g)ال رزغ١ش ل١ّخ صبثذ االرضاْ ثئظبفخ اٌّض٠ذ ِٓ ا١ٌٙذسٚع١ٓ إٌٝ إٌظبَ اٌّزضْ اٌزبٌٟ :        52-    

 ٠يكاك روو١يٖ ف١قزً ِٛٙغ االرياْ ٚؽَت ِجلأ ٌّٛبر١ٍ١ٗ ريكاك ٍوػخ اٌزفبػً اٌطوكٞ إلىاٌخ  H2ٔٗ ػٕل إٙبفخ ألط/   

أصو ٘نٖ اٌي٠بكح ِٚغ اٍزّواه اٌزفبػً رمً ٍوػخ اٌزفبػً اٌطوكٞ ٚريكاك ٍوػخ اٌزفبػً اٌؼىَٟ ٠َٚزّو مٌه ؽزٝ رزَبٜٚ    

 ثذ اإلرياْ ؽ١ش رزغ١و ل١ّزٗ ثزغ١و كهعخ اٌؾواهح فمٜ . رغ١و فٟ ل١ّخ صب أٞاٌَوػزبْ ِؼاب فًل ٠ؾلس 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

     ٠N2 (g) + 3H2 (g)  ⇌  2NH3 (g)ضداد إٔزبط األ١ِٔٛب ػٕذ عؾجٙب ِٓ ٚعػ اٌزفبػً اٌّزضْ اٌزبٌٟ :    53-

ألٔٗ ؽَت  ِجلأ ٌّٛبر١ٍ١ٗ ػٕل ٍؾت اال١ِٔٛب ِٓ ٍٜٚ اٌزفبػً ٍٛف ٠ياػ ِٛٙغ االرياْ فٟ االرغبٖ اٌطوكٞ )ارغبٖ ط/    

 ى٠بكح أزبط األ١ِٔٛب ( ٌزؼ٠ٛ٘ إٌمٔ فٟ روو١ي اال١ِٔٛب .

        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .اٌٛالغ ػ١ٍٗ  ال ٠زغ١ش ِٛظغ االرضاْ ثزغ١ش اٌعغػ    N2(g) +  O2(g)  ⇌   2NO(g)فٟ إٌظبَ اٌّزضْ : 54-        

ْ ػلك اٌّٛالد اٌغبى٠خ ط/   ألْ إٌظبَ غ١و ِٖؾٛة ثزغ١و فٟ اٌؾغُ فئْ ى٠بكح اٌٚغٜ أٚ رم١ٍٍٗ ٌٓ رؤصو ػٍٝ االرياْ أل          

 .اٌّزفبػٍخ رَبٚٞ ػلك اٌّٛالد اٌغبى٠خ إٌبرغخ 

        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ْٛ اٌّٛاد فٟ اٌؾبٌخ اٌغبص٠خ .ػٕذ ِٕبلشخ رأص١شاد رغ١ش اٌعغػ ػٍٝ االرضاْ الثذ أْ رى 55-        

, ث١ّٕب ال رزؤصو اٌَٛائً ٚاٌّٛاك اٌٍٖجخ  ط/  ألْ اٌغبىاد لبثٍخ ًٌلٔٚغبٛ ؽ١ش ٠زغ١و ػلك اٌّٛالد اٌغبى٠خ ثزغ١و اٌٚغٜ           

 وض١واا ثزغ١و اٌٚغٜ .

       ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 [ CoCl4]إٌظبَ اٌّزضْ  فٟ  56-        
2 -

  + 6H2O :     ⇌  غبلخ[ Co(H2O)6 ] 
2+

  + 4 Cl¯ +   
 كٞ فبرؼ      ٚه            أىهق غبِك                                                                                                  

 رضداد شذح اٌٍْٛ األصسق ثئظبفخ ؽّط ا١ٌٙذسٚوٍٛس٠ه .            

ِٛٙغ االرياْ ٔؾٛ إٌٛارظ فزيكاك ّلح  ٠مغٚف١قزً االرياْ  اٌىٍٛه٠ل  ح ؽّ٘ ا١ٌٙلهٚوٍٛه٠ه ٠يكاك روو١يط/ ألٔٗ ثي٠بك         

   األىهق. اٌٍْٛ

         ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ثخفط اٌعغػ )ص٠بدح ؽغُ اإلٔبء(  ( ٠NOضداد إٔزبط غبص ) N2O4 (g) ⇌  2NO (g) + O2(g) :فٟ إٌظبَ اٌّزضْ  57-         

 ت ِجلأ ٌّٛبر١ٍ١ٗ ٠ياػ ِٛٙغ االرياْ ٔؾٛ إٌٛارظ اٌزٟط/ ألٔٗ ثقف٘ اٌٚغٜ )ى٠بكح اٌؾغُ( ٠قزً ِٛٙغ االرياْ ٚؽَ         

 ٌٙب ػلك اٌّٛالد األوجو )ٙغٜ أوجو(.          

        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ٠ضداد رفىه وؾٛي اٌّض١ً ثبسرفبع دسعخ اٌؾشاسح.  CO (g) + 2H2 (g) ⇌ CH3OH (g) + 92 KJفٟ إٌظبَ اٌّزضْ: 58-        

  ؽَت ِجلأ ٌّٛبر١ٍ١ٗ ػٕل هفغ كهعخ ؽواهح إٌظبَ ) رفبػً ٛبهك ( ٠ياػ ِٛٙغ االرياْ فٟ االرغبٖ اٌؼىَٟ  ٚريكاكط/          

 .ً و١ّخ اٌّٛاك اٌّزفبػٍخ أٞ ٠يكاك رفىه وؾٛي ا١ٌّض١               

        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 رضداد ل١ّخ صبثذ االرضاْ  2SO2 (g) + O2 (g) +  Heat ⇌  2SO3 (g)رضداد ل١ّخ صبثذ االرضاْ ٌٍٕظبَ اٌّزضْ اٌزبٌٟ :  59-        

 ثشفغ دسعخ  اٌؾشاسح .          

 ؽَت ِجلأ ٌّٛبر١ٍ١ٗ ػٕل هفغ كهعخ ؽواهح إٌظبَ ) رفبػً ِبٓ ( ٠ياػ ِٛٙغ االرياْ فٟ ارغبٖ ا١ّ١ٌٓ ) االرغبٖ ط/           

 .اٌطوكٞ ( ؽ١ش ريكاك و١ّخ إٌٛارظ فزيكاك ل١ّخ صبثذ االرياْ 

        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                           .ظؼ١فب   ٠ىْٛ اٌزفبػً اٌطشدٞ رٍمبئ١بً ٚا١ًٌّ ٌٍزفبػً اٌؼىغٟ   H2CO3(aq)  ⇌  H2O(l) + CO2(g)فٟ إٌظبَ اٌّزضْ:   60-      

99%                                                           1% 

      اٌزفبػً اٌؼىَٟ ال ٠ؤكٞ إٌٝ رىْٛث١ّٕب  –ألْ اٌزفبػً اٌطوكٞ ٠ؤكٞ إٌٝ رىْٛ و١ّخ وج١وح ِٓ إٌٛارظ ػٕل االرياْ  ط/           

  H2O  , CO2 إٌٝ   H2CO3و١ّخ وج١وح ِٓ اٌّزفبػًلد ػٕل االرياْ ؽ١ش رزؾٛي و١ّخ وج١وح ِٓ           

         ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ( وؾّط أس١ٕ١٘ٛط ػٕذ رٚثبٔٗ فٟ اٌّبء. ٠HClغٍه غبص وٍٛس٠ذ ا١ٌٙذسٚع١ٓ )  61-        

H.١لهٚع١ٓ وبر١ٛٔبد اٌٙ ٠ٕزظ٠زؤ٠ٓ ٚ ألٔٗ ػٕلِب ٠نٚة فٟ اٌّبء ط/          
+

 (HCl                    H3O
+
 + Cl ¯) 

 

        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

H2O 
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 ٠غٍه ١٘ذسٚوغ١ذ اٌصٛد٠َٛ  ومبػذح  أس١ٕ١٘ٛط ػٕذ رٚثبٔٗ فٟ اٌّبء .  62-        

OH . ( أ١ٔٛٔبد ا١ٌٙلهٚو١َل   ٠ٕزظألٔٗ ػٕلِب ٠نٚة فٟ اٌّبء ٠زؤ٠ٓ ٚ ط/           
-

 NaOH                 Na
+  

+ OH 
-

) 

         ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 أؽبدٞ اٌجشٚرْٛ ؟ ٠HNO3ه ؽّط ا١ٌٕزش   63-      

HNO3 + H2O → H .ألٔٗ ٠ؾزٛٞ ػٍٝ مهح ١٘لهٚع١ٓ ٚاؽلح لبثٍخ ٌٍزؤ٠ٓط/         
+
 + NO3

-
 :   

        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 .( ػٍٝ أسثؼخ رساد ١٘ذسٚع١ٓ ٌٚىٕٗ ١ٌظ ؽّعبً  CH4ا١ٌّضبْ) ٠ؾزٛٞ غبص  64-        

 ألْ مهاد ا١ٌٙلهٚع١ٓ رورجٜ ثنهح اٌىوثْٛ ثوٚاثٜ لطج١خ ٙؼ١فخ ٌنٌه فٟٙ غ١و لبثٍخ ٌٍزؤ٠ٓ .  ط/          

       ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .( ػٍٝ أسثؼخ رساد ١٘ذسٚع١ٓ ٌىٕٗ ؽّط أؽبدٞ اٌجشٚرْٛ ٠CH3COOHؾزٛٞ ؽّط األع١ز١ه )    65-      

 ٚرٛعل  مهاد ١٘لهٚع١ٓ ِورجطخ ثنهح اٌىوثْٛ ثوٚاثٜ لطج١خ ٙؼ١فخ ٌنٌه فٟٙ غ١و لبثٍخ ٌٍزؤ٠ٓ , 3ألٔٗ ٠ؾزٛٞ ػٍٝ  ط/         

 .خ ثنهح األوَغ١ٓ ماد اٌَبٌج١خ اٌىٙوثبئ١خ اٌؼب١ٌخ ٟٚ٘ لبثٍخ ٌٍزؤ٠ٓ مهح ١٘لهٚع١ٓ ٚاؽلح ِورجط

        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 .١٘ٚذسٚوغ١ذ اٌجٛربع١َٛ فٟ اٌّبء٠ّىٓ ثغٌٙٛخ رؾع١ش ِؾب١ًٌ ِشوضح ِٓ ١٘ذسٚوغ١ذ اٌصٛد٠َٛ   66-        

 .١ؾزٛٞ اٌّؾٍٛي ػٍٝ و١ّخ وج١وح مائجخ ِٓ وً ِّٕٙب فألْ ١٘لهٚو١َل اٌٖٛك٠َٛ ٚاٌجٛرب١ٍَٛ ٠نٚة فٟ اٌّبء ثْلح  ط/          

        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 ٠غت غغً ٚإصاٌخ ِؾب١ًٌ ١٘ذسٚوغ١ذ اٌصٛد٠َٛ ١٘ٚذسٚوغ١ذ اٌجٛربع١َٛ ثغشػخ ػٓ اٌغٍذ ػٕذ ٌّغٙب أٚ أغىبثٙب.  67-        

 ألٔٙب ِؾب١ًٌ وب٠ٚخ رَجت رآوً اٌغٍل ٚال ٠ٍزئُ اٌغوػ اٌنٞ رَججٗ ثَوػٗ . ط/          

        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 .رىْٛ ِؾب١ًٌ ١٘ذسٚوغ١ذ اٌّغ١ٕغ١َٛ ٚاٌىبٌغ١َٛ دائّبً ِخففخ عًذا 68-        

 . قفِٕ٘هٚو١َل روو١ي أ١ْٔٛ ا١ٌٙل ف١ىْٛفٟ اٌّبء ثٌَٙٛخ  ١ل اٌّغ١َ١َٕٛ ٚاٌىب١ٌََٛ ال ٠نٚثبْألْ ١٘لهٚوَ ط/          

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 فٟ اٌّؾب١ًٌ اٌّبئ١خ ٌألؽّبض ال رٛعذ وبر١ٛٔبد ا١ٌٙذسٚع١ٓ ثصٛسح ِٕفشدح .          69-

H3O ٓ رورجٜ ثغي٠ئبد اٌّبء ٚرىْٛ وبر١ٛٔبد ١٘له١َٔٚٛ ط/ ألْ وبر١ٛٔبد ا١ٌٙلهٚع١        
+

.   

        -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

     ؾٍٛي ١٘ذسٚوغ١ذ اٌّغ١ٕغ١َٛ رشو١ض أ١ْٔٛ ا١ٌٙذسٚوغ١ذ فٟ ِؾٍٛي ١٘ذسٚوغ١ذ اٌصٛد٠َٛ أػٍٝ ِٓ رشو١ضٖ فٟ ِ 70-

 اٌّغبٚٞ ٌٗ فٟ اٌؾغُ .

 بط/ ألْ ١٘لهٚو١َل اٌٖٛك٠َٛ ٠نٚة فٟ اٌّبء ثْلح ٌنٌه ٠ؾزٛٞ اٌّؾٍٛي ػٍٝ روو١ي ػبٌٟ ِٓ أ١ْٔٛ ا١ٌٙلهٚو١َل , ث١ّٕ         

 ١٘لهٚو١َل اٌّغ١َ١َٕٛ ال ٠نٚة فٟ اٌّبء ثٌَٙٛخ ٌنٌه ٠ىْٛ روو١ي أ١ْٔٛ ا١ٌٙلهٚو١َل ِٕقف٘ .

         ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ٌٛسٞ ػٕذ رٚثبٔٗ فٟ اٌّبء  ٚاٌّبء ٠ؼزجش لبػذح.) ٚظؼ اعبثزه ثبٌّؼبدالد ( -( وؾّط ثشٚٔغزذ ٠CH3COOHغٍه ) 71-        

 .وؾّ٘ ألٔٗ ٠فمل ثوٚرْٛ ػٕل مٚثبٔٗ فٟ اٌّبء , ث١ّٕب ٠ؼزجو اٌّبء لبػلح ألٔٗ ٠َزمجً ثوٚرْٛ  ٠CH3COOHٍَه / ط         

CH3COOH  +   H2O   → H3O 
+
  +  CH3COO 

-                                    
 

         ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ٌٛسٞ  . ) ٚظؼ إعبثزه ثبٌّؼبدالد (  -زذ غ٠غٍه اٌّبء عٍٛوب ِزشدداً ؽغت ِفَٙٛ ثشٚٔ    72-     

 ط/ ألٔٗ ٠زؤ٠ٓ رؤ٠ٕبا مار١با ٚفٟ ٘نٖ اٌؾبٌخ ٠ٍَه عيء ِٕٗ وؾّ٘ ) ألٔٗ ٠فمل اٌجوٚرْٛ ( , ٠ٍَٚه اٌغيء االفو ومبػلح        

H2O + H2O       ⇌     OH) ألٔٗ ٠َزمجً اٌجوٚرْٛ ( .         
-
 + H3O

+                                                                 

  
       ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

١HPO4ْٛ ٠ٔغٍه اال  73-         
2-

 . ) ٚظؼ إعبثزه ثبٌّؼبدالد (  " ِبكح ِزوككح " ٌٛسٞ –وؾّط ٚلبػذح ثشٚٔغزذ  

HPO4ط/  ألٔٗ ٌٗ اٌملهح ػٍٝ فمل ٚاوزَبة اٌجوٚرْٛ :               
2-

 + H2O  ⇌   PO4
3-

   + H3O
+
                              

                  + OH
-
                                                                                 HPO4

2-
 + H2O  ⇌   H2PO4

-
 

        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ٌٛسٞ . -ٚاٌمٛاػذ أوضش ٚش١ٌّٛخ ٚرؼ١ّّبً ِٓ ٔظش٠خ أس١ٕ١٘ٛط ٚٔظش٠خ ٚ ثشٚٔغزذ ؼزجش ٔظش٠خ ٠ٌٛظ ٌألؽّبض ر  74-       

     ألْ ٠ٌٌٛ أػزّل فٟ رف١َوٖ ٌمبػل٠خ أٚ ؽ١ّٚخ اٌّووجبد ػٍٝ ِْبهوخ ىٚط ِٓ اإلٌىزوٚٔبد اٌؾوح ٌزى٠ٛٓ هاثطخ   ط/         

 أؽّبٗ أٚ لٛاػل ٠ٌٌٛ . رَب١ّ٘خ ثلالا ِٓ أزمبي اٌجوٚرْٛ , ٌنٌه أٙبف ِووجبد أفوٜ رؼل   

H2O 
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 (15P  ,  13Al  17Clلبػذح ٠ٌٛظ ) ( PCl3( ؽّط ٠ٌٛظ ، ث١ّٕب صالصٟ وٍٛس٠ذ اٌفٛعفٛس) AlCl3وٍٛس٠ذ اال١ٌَِٕٛٛ ) 75-        

        ط/ وٍٛه٠ل األ١ٌَِٕٛٛ ؽّ٘ ٠ٌٌٛ ٔظواا ٌملهح مهح اال١ٌَِٕٛٛ ػٍٝ اٍزمجبي ىٚط ِٓ االٌىزوٚٔبد اٌؾوح ِٓ أٞ لبػلح         

 صًلصٟ وٍٛه٠ل اٌفٍٛفٛه لبػلح ٠ٌٌٛ ألٔٗ ٠ؾزٛٞ ػٍٝ مهح فٍٛفٛه ٌل٠ٙب ىٚط ِٓ  ث١ّٕبٚرى٠ٛٓ هاثطخ رَب١ّ٘خ      

 . رَزط١غ ِٕؾٙب ٌّبكح أفوٜ ٚرى٠ٛٓ  هاثطخ رَب١ّ٘خاالٌىزوٚٔبد اٌؾوح             

        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ٌٛسٞ ، ٚؽغت ِفَٙٛ ٠ٌٛظ .  –لبػذح ؽغت ِفَٙٛ ثشٚٔغزذ (   NH3) رؼزجش اال١ِٔٛب 76-         

      ألٔٙب    ٌٛهٞ ألٔٙب رَزمجً اٌجوٚرْٛ ػٕل مٚثبٔٙب فٟ اٌّبء , ٚرؼزجو لبػلح ٠ٌٌٛ  –ط/ رؼزجو األ١ِٔٛب لبػلح ثوَٚٔزل           

 .رؾزٛٞ ػٍٝ مهح ١ٔزوٚع١ٓ ٌل٠ٙب ىٚط ِٓ االٌىزوٚٔبد اٌؾوح رَزط١غ ِٕؾٙب ٌّبكح أفوٜ ٚرى٠ٛٓ هاثطخ رَب١ّ٘خ 

        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 اٌغض٠ئبد(ػٕذ ٚظؼٗ فٟ ٚعػ ؽّعٟ . HIn( ثٍْٛ اٌؾبٌخ اٌؾّع١خ ) HInٙش اٌذ١ًٌ اٌؾّعٟ ) ٠ظ  77-         

          ط/ ػٕل ٚٙغ اٌل١ًٌ فٟ ٍٜٚ ؽّٟٚ ٠يكاك روو١ي وبر١ْٛ ا١ٌٙله١َٔٚٛ ف١قزً االرياْ, ٠ٚياػ ِٛٙغ االرياْ فٟ            

 ٚ٘ٛ ٌْٛ اٌؾبٌخ اٌؾ١ّٚخ)اٌغي٠ئبد(  HInٓ االرغبٖ اٌؼىَٟ َِججبا ى٠بكح روو١ي عيا اٌل١ًٌ غ١و اٌّزؤ٠

         ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

In( ثٍْٛ اٌؾبٌخ اٌمبػذ٠خ) ٠HInظٙش اٌذ١ًٌ اٌؾّعٟ )    78-      
-

 ػذٞ .ػٕذ ٚظؼٗ فٟ ٚعػ لباأل٠ٛٔبد ( 

رياْ, االػٕل ٚٙغ اٌل١ًٌ فٟ ٍٜٚ لبػلٞ ٠يكاك روو١ي أ١ْٔٛ ا١ٌٙلهٚو١َل اٌنٞ ٠زؾل ِغ وبر١ْٛ ا١ٌٙله١َٔٚٛ ف١قزً            

٠ٚInياػ ِٛٙغ االرياْ فٟ االرغبٖ اٌطوكٞ َِججبا ى٠بكح روو١ي أ٠ْٛ اٌل١ًٌ 
-

 ف١ظٙو ٌٛٔٙب . )اٌؾبٌخ اٌمبػل٠خ( 

         ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 اٌّبء إٌمٟ ) اٌّمطش( ِزؼبدي اٌزأص١ش ػٕذ ع١ّغ دسعبد اٌؾشاسح . 79-        

H3Oط/ ألْ روو١ي وبر١ْٛ ا١ٌٙله١َٔٚٛ )         
+

OH) )( ٠َبٚٞ روو١ي أ١ْٔٛ ا١ٌٙلهٚو١َل 
-

 ع١ّغ كهعبد اٌؾواهح. ػٕل 

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ٌٛسٞ ٌٚىٕٗ ٠ؼزجش ِٓ أؽّبض ٠ٌٛظ . –ِٓ أؽّبض ثشٚٔشزذ  BF3صبٌش فٍٛس٠ذ اٌجٛسْٚ  ال ٠ؼزجش 80-        

  ٌٛهٞ ألٔٗ ال ٠َزط١غ ِٕؼ ثوٚرْٛ , ٠ٚؼزجو ِٓ أؽّبٗ ٠ٌٌٛ ألٔٗ ٠َزط١غ اٍزمجبي - ٠ؼزجو ِٓ أؽّبٗ ثوْٚٔزل  ط/ ال         

ب ِٓ االٌىزوٚٔبد اٌؾوح ِٓ أٞ لبػلح ِىٛٔاب هاثطخ رَب١ّ٘خ .  ىٚعا

         ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ض١ٙذس١َٔٚٛ ٠غبٚٞ رشو١فٟ ِؾب١ًٌ األؽّبض اٌم٠ٛخ  رشو١ض اٌؾّط غ١ش اٌّزأ٠ٓ ٠غبٚٞ  صفش ) أٚ رشو١ض وبر١ْٛ اٌ 81-          

 اٌؾّط ٔفغٗ (

 ١ٛٔبد اٌؾّ٘ . ط/  ألْ األؽّبٗ اٌم٠ٛخ رزؤ٠ٓ ثْىً ربَ فٟ اٌّؾٍٛي اٌّبئٟ إٌٝ وبر١ٛٔبد ا١ٌٙله١َٔٚٛ ٚأٔ          

        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ا١ٌٙذسٚع١ٕٟ ٠ه الً ِٓ ل١ّخ األط ِٓ ؽّط ا١ٌٙذسٚوٍٛس  M 0.1 ٌّؾٍٛي رشو١ضٖ   pHل١ّخ االط ا١ٌٙذسٚع١ٕٟ  82-

 ٌزشو١ض ِٓ ؽّط اٌفٛس١ِه .ٌّؾٍٛي ٌٗ ٔفظ ا

M  [H3O 0.1 =ف١ىْٛ "  ا١ٌٙلهٚوٍٛه٠ه ؽّ٘ لٛٞ ربَ اٌزؤ٠ٓ فٟ اٌّؾٍٛي اٌّبئٟألْ ؽّ٘  ط/ 
+

, ث١ّٕب [ "  

H3Oؽّ٘ اٌفٛه١ِه ؽّ٘ ٙؼ١ف ٠زؤ٠ٓ عيئ١با ف١ىْٛ روو١ي ] 
+

  M 0.1ألً ِٓ [  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ػٍٝ ِٓ رشو١ض أ١ْٔٛ ا١ٌٙذسٚوغ١ذ أِٓ ١٘ذسٚوغ١ذ اٌصٛد٠َٛ  M ١ٔ0.2ْٛ ا١ٌٙذسٚوغ١ذ فٟ ِؾٍٛي رشو١ضٖ أرشو١ض   83-

 . فٟ ِؾٍٛي اال١ِٔٛب اٌزٞ ٌٗ ٔفظ اٌزشو١ض

M  [OH 0.2 =١ً اٌّبئ١خ ف١ىْٛ " ألْ ١٘لهٚو١َل اٌٖٛك٠َٛ  لبػلح ل٠ٛخ ربِخ اٌزؤ٠ٓ فٟ اٌّؾبٌ ط/ 
-

, ث١ّٕب [ "   

OHاال١ِٔٛب لبػلح ٙؼ١فخ اٌزؤ٠ٓ فٟ اٌّؾب١ًٌ اٌّبئ١خ  ف١ىْٛ  ] 
-

 .   M 0.2[ ألً ِٓ  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------          

ٌّؾٍٛي ٌٗ ٔفظ  pHٌّؾٍٛي ١٘ذسٚوغ١ذ اٌصٛد٠َٛ اوجش ِٓ ل١ّخ االط ا١ٌٙذسٚع١ٕٟ   pHّخ االط ا١ٌٙذسٚع١ٕٟ ل١ 84-

 اٌزشو١ض ِٓ اال١ِٔٛب   

١٘لهٚو١َل اٌٖٛك٠َٛ لبػلح ل٠ٛخ ف١ىْٛ روو١ي وبر١ْٛ ا١ٌٙله١َٔٚٛ ف١ٙب ٕغ١و ِمبهٔخ ثزوو١يٖ اٌؼبٌٟ فٟ  ألْ ط/ 

 ِؾٍٛي األ١ِٔٛب اٌمبػلح اٌٚؼ١فخ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؽًّعب ظؼ١فًب .٠CH3COOHؼزجش ؽّط األع١ز١ه  -85

    [HCOO-]   +   [H3O+]  [H2O]    +   [HCOOH] ط/ ألٔٗ ٠زؤ٠ٓ رؤ٠ٓ عيئٟ فٟ ِؾٌٍٛٗ اٌّبئٟ .    
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 ِبما ٠ؾلس فٟ اٌؾبالد اٌزب١ٌخ ِغ رف١َو إعبثزه : [: 3]
 ٌؾغُ اٌجبٌْٛ ػٕذِب ٠زُ اخشاعٗ فٟ غمظ ثبسد ؟  -1

 ٠مً ؽغُ اٌجبٌْٛ.      اٌؾلس :ط/

ألْ أخفبض دسعخ اٌؾشاسح ٠ؤدٞ اٌٝ رم١ًٍ غبلخ ؽشوخ عغ١ّبد اٌغبص فزمزشة ِٓ ثؼعٙب اٌجؼط فزمً  اٌزف١َو: 

 .اٌفشاغبد ث١ٕٙب ف١مً اٌؾغُ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ػٕذ ٚظغ سلبلخ خشت ِزٛ٘غخ )ِشزؼٍخ( فٟ صعبعخ ٍِّؤح ثبألوغغ١ٓ إٌمٟ ؟ -2

 ٓ ٠ضداد ف١ضداد رفبػً االؽزشاق .ألْ رشو١ض األوغغ١ :ٌزف١َو ا                        ٠يكاك اّزؼبٌٙب . اٌؾلس :ط/ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ػٕذ ٚظغ أو١بط اٌجطبغب اٌغب٘ضح فٟ أِبوٓ رصٍٙب اٌشّظ ؟  -3

 ألْ اٌعغػ ٠ضداد داخً اٌى١ظ ثض٠بدح دسعخ اٌؾشاح .: اٌزف١َو            .     رٕزفـ أو١بً اٌجطبٛب :اٌؾلس ط/ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ٌؼٍجخ اٌشرار ػٕذ رغخ١ٕٙب ثشذح . -4

  .ألٔٗ ثشفغ دسعخ اٌؾشاسح ٠ضداد اٌعغػ اٌّؾجٛط داخً اٌؼٍجخو: اٌزف١َ                                   رٕفغو . اٌؾلس : ط/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 د ؟ٌٍٛعبدح اٌٙٛائ١خ اٌّغزخذِخ فٟ اٌغ١بساد ػٕذ ؽذٚس اصطذاِبد ٔبرغخ ػٓ ؽٛادس اٌغ١بسا  -5

 رٕىِّ ثؼل أزفبفٙب.      اٌؾلس :ط/

ثغجت لبث١ٍخ اٌغبصاد ٌالٔعغبغ ٚرٌه ألْ عغ١ّبد اٌغبص ِزجبػذح ػٓ ثؼعٙب ثذسعخ وج١شح ؽ١ش رّزص اٌطبلخ  اٌزف١َو :

 .إٌبرغخ ػٓ اٌزصبدَ ػٕذِب رعطش عغ١ّبد اٌغبص إٌٝ االلزشاة ِٓ ثؼعٙب

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ظٟ ٚظغ ِمٍٛة فٟ إٔبء ثٗ ِبء ِضٍإرا عخٕذ ػجٛح ِؼذ١ٔخ ٌّششٚة غبصٞ ِفزٛؽخ ٌّذح دل١مخ ػٍٝ ٌٙت ثٕضْ صُ ٚظؼذ ف -6

 رزُْٙ اٌؼجٛح أٚ رٕجؼظ . اٌؾلس : ط/ 

اٌّٛعٛد فٟ لبع اٌؼجٛح اٌّمٍٛثخ ٠مًٍ ِٓ اٌعغػ اٌذاخٍٟ ٌٗ ٔز١غخ ٌمٍخ اٌطبلخ : ألْ اٌزجش٠ذ اٌّفبعئ ٌٍٙٛاء اٌغبخٓ اٌزف١َو 

 اٌؾشو١خ ٚاٌزصبدَ ث١ٓ اٌغض٠ئبد ف١صجؼ اٌعغػ اٌخبسعٟ أػٍٝ ِٓ اٌعغػ اٌذاخٍٟ فززٙشُ اٌؼجٛح .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ٌّٛظغ االرضاْ إرا أظ١فذ ِبدح ِؾفضح ٌزفبػً ػىغٟ ثطئ ؟ -7

 ال ٠زغ١و)ال ٠زؤصو( ِٛٙغ االرياْ . اٌؾلس : ط/ 

ألْ اٌّبدح اٌّؾفضح رغشع اٌزفبػً اٌطشدٞ ٚاٌزفبػً اٌؼىغٟ ثذسعخ ِزغب٠ٚخ فٟ رمًٍ فمػ اٌطبلخ اٌالصِخ ٌٍزفبػً اٌزف١َو :

 الرغب١٘ٓ اٌطشدٞ ٚاٌؼىغٟ ٚال رؤصش فٟ و١ّخ اٌّٛاد اٌّزفبػٍخ أٚ إٌبرغخ اٌّٛعٛدح ػٕذ االرضاْ .ثبٌى١ّخ ٔفغٙب فٟ وال ا

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 بػٍخ فٟ ؽغُ ِؼ١ٓ  ؟ ٌغشػخ رفبػً و١ّ١بئٟ ػٕذ ص٠بدح ػذد اٌغغ١ّبد اٌّزف -8

 ألْ رشو١ض اٌّزفبػالد ٠ضداد ٚػذد اٌزصبدِبد رضداد . اٌزف١َو :                          ريكاك ٍوػخ اٌزفبػً . اٌؾلس :ط/ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ذِب ٠الِظ اٌفؾُ إٌجبرٟ اٌٍٙت؟ػٕ -9

 .      ٠CO2ؾزوق ٠ٚىْٛ  اٌؾلس : ط/   

 CO2.ألْ رساد اٌّزفبػالد )اٌىشثْٛ ٚاألوغغ١ٓ( رزصبدَ ثطبلخ أػٍٝ ٚرٛارش رصبدِٟ أوجش ف١زىْٛ  اٌزف١َو :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ٌغشػخ اٌزفبػً اٌى١ّ١بئٟ ػٕذ اعزخذاَ ِبدح ِؾفضح ؟ -11

 : ألْ اٌّبدح اٌّؾفضح رخفط ؽبعض غبلخ اٌزٕش١ػ .اٌزف١َو                                               .    ريكاك اٌؾلس : ط/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ٌزفبػً اٌىشثْٛ ِغ األوغغ١ٓ ثؼذ إصاٌخ اٌٍٙت . -11

         ٠َزّو اٌزفبػً . اٌؾلس :ط/ 
ألْ اٌؾشاسح إٌّطٍمخ ِٓ ػ١ٍّخ االؽزشاق رّذ اٌزفبػً ثبٌطبلخ اٌىبف١خ ٌزخطٟ ؽبعض غبلخ اٌزٕش١ػ ٚرى٠ٛٓ اٌّٛاد  :اٌزف١َو 

 (. CO2خ ) إٌبرغ

---------------------------------------------------------------------------------- 
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 ٌٍذ١ًٌ. pH=pKHInٌٍذ١ًٌ اٌؾّعٟ ػٕذ ٚظغ لطشاد ِٕٗ فٟ ِؾٍٛي ٌٗ  -12

                              ٠زٍْٛ اٌل١ًٌ ثبٌٍْٛ اٌٍٛطٟ . اٌؾلس : ط/ 
٠Inغبٚٞ رشو١ض اٌؾبٌخ اٌمبػذ٠خ ) HIn )ٌؾّع١خ )ألْ رشو١ض اٌؾبٌخ ا  اٌزف١َو :  

-
) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 إرا عّؼ ٌٍٙٛاء ثبٌخشٚط ِٓ اإلغبس اٌّطبغٟ ٌٍؼغٍخ ؟ -13

                ٠مً اٌٚغٜ ثلافً اإلٛبه  . اٌؾلس : ط/ 

 .ألْ ػذد عغ١ّبد اٌغبص ٠مً ف١مً ِؼذي اٌزصبدِبد ف١مً اٌعغػ  اٌزف١َو :  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ػٕذ فزؼ ٚػبء ِؾىُ اإلغالق ٠ؾزٛٞ ػٍٝ غبص ِعغٛغ . -14

 .                     فبهط اٌٛػبء  ٠قوط اٌغبى ط/

ألْ اٌغبص ٠ٕزمً ِٓ اٌؾ١ض رٚ اٌعغػ اٌّشرفغ إٌٝ اٌؾ١ض اٌخبسعٟ رٚ اٌعغػ إٌّخفط .)آ١ٌخ ػًّ ػجٛاد   اٌزف١َو: 

 اٌشرار(

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .ٌغشػخ اٌزفبػً اٌى١ّ١بئٟ ػٕذ سفغ دسعخ اٌؾشاسح   -15

 ريكاك ٍوػخ اٌزفبػً .         اٌؾلس :ط/ 

ألْ سفغ دسعخ اٌؾشاسح رؤدٞ اٌٟ ص٠بدح ػذد اٌغغ١ّبد راد اٌطبلخ اٌؾشو١خ اٌىبف١خ ٌزخطٟ ؽبعض غبلخ   اٌزف١َو : 

 اٌزٕش١ػ ٌٍزفبػً ػٕذ اصطذاِٙب

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .ٌّزغٍمٟ اٌغجبي ٚاٌط١بس٠ٓ ػٕذ ثٍٛغُٙ اسرفبػبد ػب١ٌخ  -16

 ٠ؾلس ٕؼٛثخ فٟ اٌزٕفٌ .  اٌؾلس :ط/ 

وغغ١ٓ ِّب ٠غؼٍٗ غ١ش وبف ألْ اٌعغػ اٌغٛٞ اٌىٍٟ ٠زٕبلص وٍّب اسرفؼٕب اٌٝ اػٍٟ ٠ٚمً اٌعغػ اٌغضئٟ ٌألاٌزف١َو : 

 ٌٍزٕفظ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

اٌعغػ اٌغضئٟ ٌغبص ا١ٌٕزشٚع١ٓ ػٕذ ص٠بدح ػذد ِٛالد ا١ٍ١ٌَٙٛ فٟ ٚػبء صٍت ٠ؾزٛٞ ػٍٝ غبصٞ ا١ٌٕزشٚع١ٓ  -17

 سح صبثزخ.ٚا١ٍ١ٌَٙٛ فٟ دسعخ ؽشا

 ال ٠زغ١و اٌٚغٜ اٌغيئٟ ١ٌٍٕزوٚع١ٓ.                          اٌؾلس : ط/

 ألْ ػذد ِٛالرٗ صبثذ ٚوزٌه ؽغُ اإلٔبء ٚدسعخ اٌؾشاسح صبثز١ٓ . اٌزف١َو : 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   H2 (g) + I2 (g)  ⇌    2HI (g):   االرضاْ ٌٍٕظبَ اٌّزضْ اٌزبٌٟ ػٕذ ص٠بدح اٌعغػ اٌّؤصش ػ١ٌٍّٗٛظغ  -18

                                       ال ٠زؤصو ِٛٙغ االرياْ .  اٌؾلس :ط/ 
 :ألْ ػذد ِٛالد اٌّزفبػالد ٠غبٚٞ ػذد ِٛالد إٌٛارظ اٌزف١َو  

------------------------------------------------------------------------------- 

     2SO3 (g)   ⇌ 2SO2 (g) + O2 (g) + 95 kJ :إٌظبَ اٌّزضْ  ػٕذ سفغ دسعخ ؽشاسحKeq ٌٚم١ّخ   SO3ٌزشو١ض غبص  -19

              Keqٚريكاك ل١ّخ  ٠SO3يكاك روو١ي  اٌؾلس :ط/ 
 ........................................................................................................................... اٌزف١َو :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 . ٌٍعؼف ػٕذ ص٠بدح و١ّخ اٌّبء فٟ اٌّؾٍٛي HNO3ش٠ه ا١ٌٙذس١َٔٚٛ فٟ ِؾٍٛي ؽّط ا١ٌٕزوبر١ٛٔبد ٌؼذد   -21

 ......................................................................................................................... : ط/ اٌؾلس

 ....................................................................................................................... اٌزف١َو :   

 

 

 

 

 

 

WWW.KweduFiles.Com



 6102/7102  -الفترة األولى –كيمياء الصف الثاني عشر  -قسم العلوم -ثانوية صباح الناصر الصباح

  13 

 أوًّ اٌؼجبهاد اٌزب١ٌخ: [4] 
 ..  للتفاعل .مانعةالطعاـ الذي زنفظ يف الثالجة طازًجا دلدة طويلة وذلك ألف اخنفاض درجة احلرارة يسلك كمادة ..يظل  -1
 ... جزيء .10×229ياسية من الضغط ودرجة احلرارة يساوي ...من الغاز عند الظروؼ الق 3.36Lعدد جزيئات األكسجُت يف  -2
 .. الغاز بسبب وجود فراغ بُت جسيماتو .انضغاطتعتمد فكرة عمل الوسائد اذلوائية على خاصية ... -3
 ... 11.2Lحجم نصف موؿ من الغاز ادلثايل عند الظروؼ القياسية من الضغط ودرجة احلرارة يساوي ...  -4
  NO2( فإف ذلك يعٍت أف تكوين غاز ( Keq >1عندما تكوف    N2O4(g)             2NO2(g) تايل :يف النظاـ ادلتزف ال -5

 .N2O4..... عن تكوين غاز )مفضل( يزيد.... 
 .L....5.6من اذليدروجُت تشغل يف الظروؼ القياسية حجًما قدره ..... (0.5g)فإف  H=1إذا كانت  -6
 
 التفاعالت الغازية ىو                                           فتكوف معادلة التفاعل الكيميائي ىي إذا كاف التعبَت عن ثابت االتزاف ألحد -7

N2(g) + 3H2 (g)                2NH3 ( g )     …………  ....                                             
أكرب من تركيز  Aفإف ذلك يدؿ على أف تركيز ادلادة  0.1تساوي    A               Bإذا كانت قيمة ثابت االتزاف للتفاعل االفًتاضي التايل:  -8

 ..... مرات .10عند االتزاف دبقدار ... Bادلادة 
 .....المتفاعلةأقل من الواحد الصحيح فإف موضع االتزاف يزاح يف اذباه تكوين ادلواد ... Keqإذا كانت قيمة ثابت االتزاف  -9
 ... جزئ .10×192.68من غاز النيًتوجُت عند الظروؼ القياسية يساوي ... 1mlعدد اجلزيئات يف  -11
 ... صفرطبًقا لنظرية التصادـ فإف سرعة التفاعل بُت الكربوف واألكسجُت عند درجة حرارة الغرفة تساوي ....  -11
 غاز .... عدد جسيمات ال قلضغط الغاز داخل وعاء ذي حجم ثابت عند درجة حرارة ثابتة يقل كلما ......  -12
 ...... للمحلوؿ .األس الهيدروجينيأشرطة األدلة الورقية تستخدـ يف معرفة  .......... -13
 لوري . –..... حسب مفهـو برونستد  قاعدة مرافقةعندما يفقد احلمض بروتونًا يتحوؿ إىل ..........  -14
 ....[2CO]....بػػػػػ  Keqتعبَت عن ثابت االتزاف شنكن ال CO (s)CaO             3(s) CaCO +( g ) 2 : يف التفاعل ادلتزف التايل -15
 خالؿ فًتة زمنية معينة.....  عدد الموالت.....تقاس سرعة التفاعل الكيميائي بتغَت  -16
     مل تتغَت ...... كمية الغاز....القانوف ادلوحد للغازات يبقي صاحلا مادامت  -17

 يف وعاء ما فإف عدد جسيمات كل منهما يف ىذا الوعاء ........... إذا تساوى الضغط اجلزئي لكل منهما A , Bغازين افًتاضيُت  -18
 من سرعة التفاعل الكيميائي ....   يقلل .... زيادة حجم اجلسيمات ادلتفاعلة -19
 .... غير العكسية... من التفاعالت  AgNO3(aq)  + NaCl(aq)   AgCl(s) +NaNO3(aq)يعترب التفاعل  -21

 دلا ينتج مركب صيغتو الكيميائية ىي .....................عند ذوباف أكسيد الصوديـو يف ا -21
 ..... أثناء االصطداـ . تظل ثابتةالكمية الكلية للطاقة احلركية جلسيمات الغاز ....... -22
 ......او بإضافة  ةاعلاو بزيادة تركيز ادلواد ادلتف ةشنكن زيادة سرعة التفاعل الكيميائي اما برفع درجة احلرارة او بتقليل حجم اجلسيمات ادلتفاعل -23

 محض الكلوريك يعنرب محض ................ الربوتوف ، بينما يعترب محض الفسفوريك محض ................................ -24
 .... يتضاعفإذا تضاعفت درجة احلرارة ادلطلقة لكمية من الغاز عند ثبات حجم الوعاء فإف متوسط الطاقة احلركية جلسيمات الغاز ... -25
 ..... الجسيماتاحلجـو ادلتساوية للغازات ادلختلفة عند درجة احلرارة والضغط نفسيهما ربتوي على أعداد متساوية من .....  -26
 ..المتفاعالت... تناسًبا طرديًا مع تركيز تتناسب سرعة التفاعل الطردي  2SO2(g) + O2(g)                2SO3(g)يف النظاـ ادلتزف التايل :  -27
 متفاعلة صلبة إما بإذابتها يف مذيب مناسب أو .........................يادة مساحة سطح مادة شنكن ز  -28
 عند تسخُت األنبوبة اليت بالشكل ، فإف حجم الغاز احملصور ................  -29

Keq = 

2
 [NH3 ] 

3[H2 ] ×  [N2 ] 

 هواء محبوس
 زئبق
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رجة احلرارة فاف حجم ويف نفس الظروؼ من الضغط ود (1L)من غاز النيوف يف اناء حجمو  (3L)من غاز اذليليـو مع (2L)عند خلط  -31
 ........ (1L)........ادلخلوط الناتج يساوى 

 تسرع ادلادة احملفزة التفاعل الطردي والتفاعل العكسي بدرجة ................. -31
 لسطح .تتناسب سرعة التفاعل الكيميائي تناسًبا ................... مع حجم اجلسيمات ادلتفاعلة ، وتناسًبا ............ مع مساحة ا -32
 األمحاض األكسجينية ربتوي على اذليدروجُت واألكسجُت وعنصر ثالث غالًبا ما يكوف ....................  -33
 عند ثبوت الضغط ودرجة احلرارة فإف حجم الغاز يتناسب ................. مع عدد موالتو . -34
 ........... gتساوي  300Kودرجة  KPa 405.2ربت ضغط  L 12( اليت تشغل حجًما قدره  N = 14كتلة غاز النيًتوجُت ) -35
( للمحلوؿ الذي يظهر فيو الدليل باللوف الوسطي pH( فإف قيمة األس اذليدروجيٍت ) KHIn  =7.95×10-5دليل محضي ثابت التأين لو ) -36

 تساوي  ..................................... 
 ............ حاجز طاقة التنشيط .يتلخص دور ادلادة احملفزة يف التفاعل الكيمائي يف ..... -37

 حاجز طاقة التنشيط شلا يؤدي ايل بطء التفاعالت او انعدامها....... زيادة..... ادلواد ادلانعة للتفاعل تعمل على  -38
 ترتبط سرعات التفاعالت الكيميائية خبواص الذرات واأليونات واجلزيئات يف دنوذج يعرؼ بػػػػػ ................... -39
ClO4ذي قاعدتو ادلرافقة احلمض ال -41

 ىي ................... HIيسمى .................... ، القاعدة ادلرافقة للحمض  -
 يتفاعل فلز البوتاسيـو مع ادلاء ليكوف مركب صيغتو .................. ويتصاعد غاز ................. -41
 بينما يصنف ادليثيل الربتقايل من األدلة ................ اللوف .، يصنف الفينولفثالُت من األدلة ................... اللوف  -42
 زيادة تركيز ادلواد ادلتفاعلة يزيد من احتمالية .................... لذلك تزداد سرعة التفاعل . -43
 طدامها .التأثَت الرئيسي الرتفاع درجة احلرارة ىو زيادة ............. ذات الطاقة احلركية الكافية لتخطي حاجز طاقة التنشيط لتتفاعل عند اص -44
 فإف مدى ىذا الدليل ىو ...............................  4-10×3.15يساوي  KHInدليل محضي ثابت التأين لو  -45
 يدروكسيد الصوديـو أو ىيدروكسيد البوتاسيـو تآكاًل للجلد بسبب خواصها ...............احملاليل ادلركزة من ى -46
 ربتوي معلقات ىيدروكسيد ادلغنسيـو يف ادلاء على تركيزات ................ من أنيوف اذليدروكسيد . -47
  600K... من ثابت االتزاف لو عند .يكوف. 400Kعند  N2(g) + 3H2 (g)+92kJ      2NH3 ( g ):  للنظاـ ادلتزف Keqثابت االتزاف  -48

 .للدليل...........يتلوف بلوف احلالة  ، إذا أضيفت بضع قطرات منو إىل زللوؿ متعادؿ ، فإف احمللوؿ ( 3 - 5) مداه  HInدليل افًتاضي  -49
 ........................يصبح لوف الدليل  2لو تساوي  pH( يف زللوؿ محضي قيمة  4.4 - 3.1عند وضع ادليثيل الربتقايل )  -51
 ( فإف قيمة ثابت االتزاف للتفاعل العكسي لو تساوي   .................  (0.5إذا كانت قيمة ثابت االتزاف لتفاعل معُت تساوي  -51
      سن .يستخدـ ..................... بداًل من الًتكيز ادلوالري للتعبَت عن تركيز كاتيوف اذليدرونيـو وقد اقًتحو العامل سورن -52
   التصادمات بُت جزيئات ادلاء تكوف نشطة يف بعض األحياف وذات طاقة كافية لنقل .................... من جزيء ماء آلخر . -53
 يف ادلاء أو يف احمللوؿ ادلائي ترتبط كاتيونات اذليدروجُت دائًما جبزيئات ادلاء على شكل ...................... -54
 الصوديـو يف ادلاء ينتج زللواًل ..........وعند ذوباف كلوريد األمونيـو ينتج زللواًل ......... CH3COONaعند ذوباف ملح أسيتات  -55
 . احلرارة درجة .................... عند فاالتزا ثابت قيمة تزداد للحرارة الطاردة العكوسة التفاعالت يف -56
 الطويل ، بينما عصارة ادلعدة زللوؿ سلفف من محض .............يُبٌت محض ................. يف عضالت اجلسم خالؿ التمرين  -57
 يعتمد اختيار دليل التعادؿ خالؿ معايرة األمحاض والقواعد على معرفة قيمة األس اذليدروجيٍت عند ................ -58
 لوري . –ب مفهـو برونستد يسلك ادلاء سلوًكا ........ حس– H2O +   H2O                H3O +   +  OH  يف التفاعل     -59
 . 25oCعند   7M – 10 ×1عند إذابة محض يف ادلاء فإف تركيز أنيوف اذليدروكسيد يف احمللوؿ .......................... عن  -61
 .............. زتناسًبا طرديًا مع تركي عكسيتتناسب سرعة التفاعل ال  2SO2(g) + O2(g)                2SO3(g)يف النظاـ ادلتزف التايل :  -61
 . COزيادة الضغط على ىذا النظاـ يؤدي إىل ........... استهالؾ غاز  2CO(g)    ⇌     CO2(g) + C(s)يف النظاـ ادلتزف التايل :  -62
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 اليت تزيد من سرعة ىضم السكريات والربوتينات يف جسم اإلنساف تعترب من ادلواد ................ ذلذه التفاعالت . نزشناتاأل -63
اٌؾشاسح ِّب  ٠ذي ػٍٝ أْ  دسعخ خفطػٕذ   CO(g) + 2H2(g)  →   CH3OH(g):  ٌٍزفبػً اٌّزضْ اٌزبٌٟ Keqرمً ل١ّخ صبثذ االرضاْ  -64

 . اٌزفبػً ِٓ إٌٛع .................   ٌٍؾشاسح

يف االذباه الذي ينتج فيو ادلزيد من ادلواد اليت إذا كاف التفاعل الكيميائي ادلتزف مصحوبًا بزيادة يف حجم النواتج فإف زيادة الضغط تزيح االتزاف  -65
 تشغل حجًما ........................... 

  بالًتكيز ول ادلساوي األسيتيك محض حمللوؿ اذليدروجيٍت األس - - - - - - - اذليدروكلوريك محض حمللوؿ اذليدروجيٍت األس -66
 بالًتكيز لو ادلساوي اذليدرونيـو يف زللوؿ اذليدرازين كاتيوف تركيز - - - - - الصوديـو كاتيوف اذليدرونيـو يف زللوؿ ىيدروكسيد  تركيز  -67
 ...........................  يساوي    (pH=2 )  اذليدروجيٍت األس قيمة الذي اذليدروكلوريك محضتركيز زللوؿ  -68
 ( للحمض ............. قوة احلمض .(pKa، وكلما قلت قيمة احلمض قوةللحمض  .......... (  ( Ka التأين ثابت قيمة قلت كلما -69
 عدد اجلزيئات غَت ادلتأينة عند ذوباف محض اذليدروكلوريك يف ادلاء تساوي .............. -71
 يعترب ىيدروكسيد الكالسيـو شحيح الذوباف  يف ادلاء  ولذلك فالكمية الصغَتة اليت تذوب يف ادلاء منو تتأين ................. -71
 سيـو ............... ذوبانية من ىيدروكسيد الكالسيـو .ىيدروكسيد ادلغن -72
 يسمي الكيميائيوف أيونات اذليدروجُت يف احمللوؿ ادلائي باسم كاتيونات ىيدروجُت أو كاتيونات ىيدرونيـو أو ................. -73
 يعترب كاتيوف ...................... ىو احلمض ادلرافق لألمونيا . -74
 يفة مع ادلاء لتكوف أنيوف اذليدروكسيد و .........................تتفاعل القواعد الضع -75
 يسمى محض ............................ H3BO3احلمض الذي لو الصيغة   -76
 احلمض ادلرافق ىو .................... استقبلت بروتونًا . -77
 .( HF ) للحمض ادلرافقة القاعدة من ( HCℓ )  - - - - - - - -   حلمض ادلرافقة القاعدة -78
 لو ....................... pKaتزداد قوة احلمض الضعيف كلما تكوف قيمة  -79
 لو .................. pH))فإف قيمة األس اذليدروجيٍت Ka)) كلما زادت قيمة ثابت تأين احلمض الضعيف -81
 .(Ka = 1.8× 10-5ك  )سيتياأل حلمض pKa قيمة من.. .............Ka = 4.4× 10-4) )  النيًتوز حلمض pKa قيمة -81
 عند ذوباف احلمض القوي يف ادلاء يتحوؿ احلمض كلًيا إىل ................. ويصبح تركيز احلمض غَت ادلتأين يساوي ............. -82
 قيمة ثابت التأين الثالث حلمض الفسفوريك .................. قيمة ثابت التأين الثاين  لنفس احلمض . -83
 فإف قيمة األس اذليدروجيٍت للمحلوؿ الذي يظهر فيو الدليل باللوف الوسطي ىي .... 5-10×7.95يساوي  KHInالتأين لو  دليل محضي ثابت -84
 .........لوؿ يتلوف باللوف فإف احمل ادلقطر ادلاء من (mL 100)  يلإ  4.4 - 3.1)  الدليل مدى ( الربتقايل ادليثيل دليل من قطرات إضافة -85
 يكوف التفاعل يف حالة اتزاف ويكوف االذباه الغالب لالتزاف باذباه .................... ةيف األمحاض الضعيف -86
، فيكوف يف الظروؼ القياسية  األكسجُت غاز من  (mol 0.2 ) ، النيًتوجُت غاز من  (mol 0.05) فيو وضع  (L 5.6 ) حجمو إناء -87

 ........................ Lيف ىذا اإلناء ىو  فقطحجم النيًتوجُت 
يف ادلاء  ( +H3O )نيـو فإف تركيز كاتيوف اذليدرو  (X10-14 4 )تساوي  (oC 47 )للماء النقي عند  (Kw)إذا علمت أف قيمة  -88

 النقي عند ىذه الدرجة يساوي .............................
 ..............، وحلمض الكربيتوز ىي ..... الصيغة الكيميائية حلمض اذليدروكربيتيك ............... -89
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 [اختر اإلجابة الصحيحة : 5]  
 من سرعة التفاعل الكيميائي : ال تزيدأحد ادلتغَتات التالية  -1

 زيادة تركيز ادلواد ادلتفاعلة.)   (                                             زيادة عدد اجلسيمات ادلتفاعلة            )   (    
 زيادة حجم جسيمات ادلواد ادلتفاعلة.)   (                              رة.                                       زيادة درجة احلرا)   (    

 :ىو  Keqالعامل الوحيد الذي يؤثر على قيمة ثابت االتزاف  -2
 حجم اجلسيمات )   (                          زةادلواد احملف)   (                    الًتكيز)   (                   درجة احلرارة)   (    

                                                                                   (  Cl = 35.5)     :    يساوي الظروؼ القياسية عند  ( Cl2)   من غاز الكلور (  g  24.85) احلجم الذي تشغلو  -3

      )   (24.85 L               )   (7.84 L                 )   (35.5 L                     )   (22.4 L 
    ذلذه التفاعالت : Keqإذا كاف تكوف ادلواد ادلتفاعلة مفضاًل عند االتزاف يف التفاعالت العكسية فإف ذلك يعٍت أف قيمة ثابت االتزاف  -4

   تساوي صفر)   (                    1أصغر من)   (              1أكرب من )   (               1تساوي )   (  

 :           حيث كلما صغر حجم اجلسيمات ادلتفاعلة زاد غير صحيحةإحدى العبارات التالية   -5
 معدؿ التصادمات فيما بينها)   (                                                     ضغطها)   (   
 نشاطها )   (                                     عة التفاعل فيما بينهامن سر )   (   

 : شنكن تقليل سرعة التفاعل الكيميائي بػػػػػػ -6
 .مساحة سطح ادلتفاعالتزيادة )   (                                          زيادة عدد اجلسيمات ادلتفاعلة)   (    

 .اضافة مادة مانعة للتفاعل)   (                                                     درجة احلرارة.   رفع)   (     
 فإذا زاد ضغطها للضعف وزادت درجة حرارهتا ادلطلقة للضعف فإف حجمها النهائي يصبح : 6L كمية من غاز حجمها -7

 )   (12 L                   )   (                        6 L )   (24 L                   )   (3 L 
 على:يدؿ ف 2.5×32-10تساوي  2HCl(g)              H2(g) + Cl2(g)( للتفاعل ادلتزف التايل : Keqإذا كانت قيمة ثابت االتزاف ) -8

 . منخفض جدا ( ادلتبقيHClتركيز ))   (                                  تركيز ادلواد ادلتبقية من التفاعل كبَت جدا)   (     
 ( ادلتكوف كبَت جدا .H2تركيز ))   (                                التفاعل وصل لدرجة كبَتة من االكتماؿ)   (      
         :( عند الظروؼ القياسية يساويO=   16من غاز االكسجُت ) g 8احلجم الذي تشغلو كتلة مقدارىا  -9

 )   (11.2 L                  )   (                         5.6 L )   (22.4 L                   )   (1.12 L  
 الغاز حجم اصبح حبيث البالوف ىذا من الغاز من كمية ربرير مت فاذا،  القياسية الظروؼ عند االكسجُت غاز من mol 8  ب شللوء بالوف -11

 : يساوي القياسية الظروؼ نفس عند الوفالب يف ادلتبقية االكسجُت غاز موالت عدد فاف،  االصلي حجمو ربع
  )   (0.5mol                       )   (                1.5mol       )   (4mol                         )   (2mol    

  ىي : يصبح سريعا بوجود كمية صغَتة من مادة زلفزة 2H2(g) + O2(g)              2H2O(l)التفاعل التايل :  -11

 )   (O2                              )   (H2                        )   (H2O                        )   (Pt   
 :يؤدي ارتفاع درجة احلرارة يف مجيع التفاعالت تقريًبا إىل زيادة سرعة التفاعالت بسبب زيادة -12
 .حجم الغازات لثبات ضغطها)   (                                            . تركيز ادلواد ادلتفاعلة)   (    
 . حاجز طاقة التنشيط الالـز لبدء التفاعل)   (                    احتمالية التصادمات الفعالة بُت اجلسيمات ادلتفاعلة )   (     
 :ا ادلطلقة يسمى قانوفالقانوف الذى يوضح العالقة بُت حجم كمية معينة من الغاز وضغطها عند ثبوت درجة حرارهت -13
 .دالتوف للضغوط اجلزئية )   (             لوساؾ -جاى )   (                  تشارلز)   (                     بويل)   (    
 :أحد ادلواد التالية شنكن اعتباره محًضا حسب مفهـو أرىينيوس -14
  )   (NH3                         )   (CH4                  )   (LiH                      )   (H2S 

Pt 
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 : يصل التفاعل الكيميائي إىل حالة االتزاف عندما -15
  تصبح سرعة التفاعل الطردي مساوية لسرعة التفاعل العكسي)   (                       يصبح تركيز ادلتفاعالت مساويًا لًتكيز النواتج)   (     
 يتساوى احملتوى احلراري للمتفاعالت والنواتج .)   (                    االذباىُت الطردي والعكسييتوقف التفاعل يف )   (      
 :وىو عدا واحدمجيع التغَتات التالية تؤدي ايل خفض ضغط الغاز   -16
 احلرارة . تقليل عدد موالت الغاز وخفض درجة)   (                     زيادة حجم الوعاء وخفض درجة احلرارة .)   (    
  تقليل حجم الوعاء وزيادة درجة احلرارة .)   (                      زيادة حجم الوعاء وتقليل عدد موالت الغاز)   (     
 :الرسم البياين الذي يوضح العالقة بُت حجم كمية معينة من غاز وضغطها عند ثبات درجة حرارهتا ادلطلقة ىو -17
 
 

 
  

                   )   (                        )   (                            )   (                           )   (  
  : تعمل ادلادة احملفزة على    -18

 تقليل كمية النواتج يف فًتة زمنية معينة .)   (                         إرناد آلية ذات طاقة تنشيط أقل للتفاعل.  )   ( 
 إلمتاـ التفاعل .  الالـززيادة الزمن )   (                           حاجز طاقة التنشيط .  زيادة )   ( 

  :الرسم ادلقابل شنثل أنبوبة شعرية هبا زئبق زنبس كمية من اذلواء فيكوف ضغط اذلواء احملبوس مساوى   -19

 . وزف عمود الزئبق)   (                                                     .الضغط اجلوي)   ( 
                               ضغط عمود الزئبق -الضغط اجلوي )   (                               الضغط اجلوي + ضغط عمود الزئبق)   ( 

 :  عدامجيع ما يلي من خواص ادلركب ادلنشط  -21
   غَت مستقر بدرجة كبَتة.)   (                                          s 13-10فًتة عمره حوايل )   (     
 ترتيب دائم للجسيمات عند قمة حاجز طاقة التنشيط .)   (                    ال يكوف من ادلواد ادلتفاعلة وال من ادلواد الناذبة)   (      
 ىذا يدؿ على أف: فإف ( x 10-10 1.5 )لتفاعل عكوس متزف تساوى  ( Keq )إذا كانت قيمة ثابت االتزاف  -21
 .العكسياالذباه  يفأكرب من سرعة التفاعل  الطردياالذباه  يفسرعة التفاعل )   (    
 ة.ين كميات كبَتة من ادلواد الناذبالتفاعل يسَت باذباه تكو )   (    
 ة.قع باذباه تكوين ادلواد ادلتفاعلموضع االتزاف ي)   (    
 جًدا.دوث االتزاف تكوف كبَتة ة عند حتركيز ادلواد ادلتبقي)   (    

 : أكثر احملاليل التالية قلوية ىو  -22
   )   ( 1x10-5  =[ H3O+                                                ] )   (1x10-3  =[OH-] 
    )   (pOH = 10                                                             ( )pH = 9                                                  
 :حد االمحاض التالية يتأين على مرحلتُت فقطأ  -23
    )   (HCOOH                        ( ) H3PO3                    )   (CH3COOH                 )   (HClO4 
 أحد األنواع التالية يعترب محضا حسب مفهـو لويس فقط:  -24

  )   (NaOH                            )   (H2O                         )   (NH4Cl                          ( )AlCl3 
   : عدد تأكسد الذرة ادلركزية يساوي عدد تأكسد اذليدروجُت يف أحد األمحاض التالية -25

 )   (HBrO3                           )   (HClO2                       ( )H3PO4                         )   (HClO 

 هواء محبوس
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                                                          :  ويعترب ادلاء النقي متعادالً ألن -26
 فقط  +H3Oزنتوي على ايونات )   (                                                      درجة تأينو قليلة)   (    
    )   ([ OH - ] = [ H3O+ ]                                          )   (زنتوي على ايوناتOH -   فقط 
 يعترب غبار الفحم ادلعلق وادلتناثر يف اذلواء نشط للغاية وقابل لالنفجار وذلك بسبب: -27

                   ع درجة حرارة اجلوارتفا )   (                                        زيادة عدد جسيمات الغبار)   (      
 الغازكرب حجم جسيمات )   (                                          صغر حجم جسيمات الغاز )   (   

 ( إىل اللوف األصفر ولوف دليل الفينولفثالُت 4.2 - 6.3زللوؿ مائي لو القدرة على ربويل لوف دليل ادلثيل األمحر ) مداه  -28
   :   ( التقريبية ذلذا احمللوؿ pH(  إىل اللوف الزىري ، فإف قيمة األس اذليدروجيٍت )  8.2 10-داه  ) م      
  12)   (                   4.2أقل من )   (                         7)   (                     8.2)   (    
 أضيفت كمية  زىريىو األصفر ولوف أيوناتو ىو اللوف الدليل غَت ادلتأين ( ،  KHIn  = 1 x 10 -9ثابت التأين لو )  افًتاضيدليل  -29

 :من ادلاء ادلقطر إىل زللوؿ الدليل ، فإف احمللوؿ يتلوف باللوف      
 البنفسجي)   (                       األخضر)   (                   األزرؽ)   (                       األصفر)   (     
 :من بُت االمحاض التالية يف زلاليلها ادلتساوية الًتكيز pHأقل ض الذي لو احلم -31

   )   (H2CO3                       )   (HNO3                     )   (H2S                               )   (H3PO4 
 :  عداتفكك غاز األمونيا  فإف مجيع ما يلي يؤدي إىل زيادة                   للنظاـ ادلتزف التايل:                                        طبقاً   -31

 زيادة حجم الوعاء)   (                                                     خفض درجة احلرارة)   ( 
 قليل الضغطت)   (                                                      زيادة درجة احلرارة)   ( 

 عدا خاصية واحدة هي :تتميز األمحاض جبميع اخلواص التالية ،  -32

                                                  ربمر ورقة تباع الشمس)   (  ال تتفاعل مع الفلزات القلوية                                                         )   (
 ذلا طعم الذع)   (                               لى ىيدروجُت يتأين يف احمللوؿمركبات ربتوي ع)   ( 

 لوري لألمحاض والقواعد : –أحد األزواج التالية ال يكوف زوًجا مًتافًقا حسب مفهـو برونستد   -33
 )   ( NH4

+  ،NH3                                                      )   ( NaOH  ،OH- 
  (  ) H2O  ،OH-                                                                       )   (HS-   ،H2S 
 الصيغة الكيميائية للقاعدة ادلرافقة للماء ىي :  -34

 )   ( OH                     )   (                          OH- )   ( H3O+                            )   (O2-   
 -بفرض عدـ تفاعل الغازين  - (50kPa)مع غاز اذليدروجُت ضغطو اجلزئي يساوى (100kPa)عند مزج غاز اذليليـو ضغطو اجلزئي يساوى -35

 :يساوي kPaفاف الضغط الكلي يف الوعاء بوحدة 

 )   (50                       )   (                             150 )   (100                       )   (5000 
( أكسجُت يف  (0.2mol( نيًتوجُت و  (0.15mol( ىيدروجُت و  (0.15molزنتوي على سللوط من  (500ml)إناء حجمو   -36

 :فيكوفظروؼ معينة من الضغط ودرجة احلرارة 
  200mlيف ىذا اإلناء يساوي حجم األكسجُت )   (  حجم األكسجُت يف ىذا اإلناء أكرب من حجم اذليدروجُت                    )   (

 حجم األكسجُت يف ىذا اإلناء أقل من حجم اذليدروجُت)   ( حجم النيًتوجُت يف ىذا اإلناء يساوي حجم األكسجُت                      )   ( 
                                                          ، يزداد انتاج ادليثانوؿ عند : CO (g) + 2H2 (g) ⇌  CH3OH (g) + 92 KJفي النظام المتزن التالي :   -37
 زيادة الضغط وخفض درجة احلرارة)   (                                احلرارة خفض الضغط وخفض درجة)   (    
 فض الضغطزيادة درجة احلرارة وخ)   (                                  زيادة الضغط وزيادة درجة احلرارة)   (    

2NH3(g) + 92 kJ   ⇌   N2(g) + 3H2(g) 
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 ، شنكن زيادة قيمة ثابت االتزاف عن طريق:  KJ  , ∆H= - 393.5   (C (s) + O2 (g)    ⇌      CO2(g :  يف النظاـ ادلتزف التايل -38

 خفض درجة احلرارة)   (               زيادة درجة احلرارة )   (               خفض الضغط)   (             زيادة الضغط )   (      

مجيع العوامل التالية تؤثر على كمية   CO(g)   (H2 (g) + CO2 (g) + 41.1KJ   ⇌      H2O (g +:   يف النظاـ ادلتزف التايل  -39
 : عدا واحًدا منها هواذليدروجُت 

                                                                 رفع درجة احلرارة )   (          تزف                        زيادة الضغط الواقع على النظاـ ادل)   (    
  إضافة خبار ادلاء إىل مزيج التفاعل)   (                            إىل مزيج التفاعل CO2إضافة غاز )   (    
 : عدا واحًدامجيع العوامل التالية تؤثر على موضع اتزاف التفاعل الكيميائي ،   -41

 العامل احلفاز)   (                  درجة احلرارة)   (                    الًتكيز)   (                      الضغط)   (     
   :  لوري -أحد األنواع التالية ال يعترب محًضا حسب مفهـو برونستد   -41

 )   (H2O                              )   (NH4
+                      )   (-HSO4                         )   (Ag+

 

    :أحد األمحاض التالية ال تنطبق عليو طريقة التسمية التالية ) محض + ىيدرو + اسم الذرة ادلركزية )أو اجملموعة الذرية( + يك ( ىو -42

 )   (HBrO                            )   (HCN                     )   (H2S                              )   (HCl 
 : يسمى H2CO3 الصيغة لو الذي ادلركب  -43

 وكربونيك اذليدر )   ( محض                                                         الكربونوز )   ( محض
 كربونيك بَت محض  )   (                                                         الكربونيك )   ( محض

 : علي   (HCN)   اذليدروسيانيك حلمض ادلائياحمللوؿ  ويزنت  -44
 فقط  (+H3O ) ، ( -CN)  أيونات  (    )

 . فقط  (-CN )أيونات (    ) 
 . فقط ( +H3O ) أيونات  (   )
 HCN) . ) وجزيئات  (+H3O )  ،   (-CN )أيونات (   ) 

 : علي   (NaOH)   يدروكسيد الصوديـوذل ادلائياحمللوؿ  زنتوي  -45
 ( .Na2Oوجزيئات ) ( -OH)  أيونات  (    )

 فقط .(+Na )   ،  (-OH) أيونات (    ) 
 Na2O) . ) وجزيئات  (+Na )  ،  (-OH) أيونات  (   )
 NaOH) . ) وجزيئات  (+Na )  ،   (-OH )أيونات (   ) 

 عند :  N2O5الؿ يزداد احن  41.1kJ O2(g) + (2N2O5 (g)   ⇌      4NO2 (g + يف النظاـ ادلتزف    -46
 رفع درجة حرارة النظاـ)   (                                                   زيادة الضغط على النظاـ)   ( 
 خفض درجة حرارة النظاـ)   ( زيادة تركيز غاز األكسيجُت                                                             )   ( 

لوف حالتو احلمضية ىو األصفر ، ولوف حالتو القاعدية ىو األزرؽ ، وضعت بضع قطرات منو يف زللوؿ مائي  ، فإذا كاف  HInدليل محضي   -47
[ In-يف احمللوؿ يساوي ] [ HIn:  فإف احمللوؿ ] 

 ال يتغَت لونو)   (             يتلوف باللوف األزرؽ   )   (        يتلوف باللوف األصفر)   (  يتلوف باللوف األخضر                 )   (
 :( (25oC عند  14)(يساوي ) pH)  ،pOHحاصل مجع   -48

 للمحاليل القاعدية فقط)   (                                          للمحاليل احلمضية فقط )   (
 لجلميع احملالي(    )                                    للمحاليل ادلتعادلة فقط                  )   ( 
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 : ( يكوف فيو تركيز  oC 25احمللوؿ احلمضي من بُت احملاليل التالية اليت درجة حرارهتا ) -49
    M  2× 10 - 12تركيز أنيوف اذليدروكسيد  )   (                           M 1× 10 - 7تركيز كاتيوف اذليدرونيـو   )   ( 
   12M – 10 ×2 كاتيوف اذليدرونيـو تركيز )   (                                     M  1× 10 - 2تركيز أنيوف اذليدروكسيد )   ( 

 :   فيكوف تركيز أنيوف اذليدروكسيد فيو(  pH  4.6 =ذليدروجيٍت لو )زللوؿ قيمة األس  -51
 )   (M 3.9 × 10 - 10         )   (M 6. 8 × 10 – 10         )   (M 2.5 × 10 - 5    ( ) M 5.51 × 10 - 5

 

واألخرى موضوعة يف OC 0) (  ، ودرجة حرارة) 50.65KPaربت ضغط قدره ) (2L)عينتاف من اذلواء أحدذنا موضوعة يف إناء حجمو  -51
 ( ويف نفس الظروؼ من الضغط ودرجة احلرارة فإف عدد موالت اذلواء يف العينة األوىل يساوي :4Lإناء حجمو )

 نصف عدد موالت اذلواء يف العينة الثانية )   ( العينة الثانية                                                    عدد موالت اذلواء يف )   (
 ربع عدد موالت اذلواء يف العينة الثانية )   (                                    مثلي عدد موالت اذلواء يف العينة الثانية)   ( 

 من األمحاض ثنائية الربوتوف :ال يعترب ة أحد األمحاض التالي -52
 )   (H2CO3                        )   (H2SO3                      )   (H2SO4                          )   (HCOOH 

   :من بُت زلاليل االمحاض التالية ادلتساوية الًتكيز ىو   اعلى درجة تأيناحلمض الذي لو  -53
 )   (HF                              )   (HCl                           )   (H3PO4                            )   (HClO 

   :  أضعف األمحاض التالية ىو محض  -54
 )   (HF                              )   (HCl                           )   (HBr                                )   ( HI 

 إحدى فإف   (10-10 × 4.9)اذليدروسيانيك حلمض  (Ka ) ،  (4-10 × 6.6 ) اذليدروفلوريك حلمض  (Ka ) قيمة كانت إذا  -55
 ) الًتكيز متساويا احلمضُت بأف علماً ) : صحيحة التالية العبارات

 الًتكيز يف لو ادلساوي اذليدروسيانيك محض تأين درجة من أقل اذليدروفلوريك محض تأين درجة )   ( 
 لًتكيز يف لو ادلساوي اذليدروسيانيك محض من أضعف اذليدروفلوريك محض )   ( 
 الًتكيز يف لو ادلساوي اذليدروسيانيك حلمض pH من أقل اذليدروفلوريك حلمض pH قيمة )   ( 

[H+](   )  من أقل اذليدروفلوريك محض يف [H+] لًتكيز يف لو ادلساوي اذليدروسيانيك محض يف 
 : فإف ، (7-10×9.8 )  تساوي وللهيدرازين10-10 × 4.6)  )تساوي لألنيلُت ) Kb   قيمة كانت اإذ  -56

 .الًتكيز يف لو ادلساوي األنيلُت تأين درجة من أقل اذليدرازين تأين درجة )   ( 
 . اذليدرازين من اقوى كقاعدة األنيلُت )   (  

 .الًتكيز يف لو ادلساوي يدرازيناذل قيمة من أكرب األنيلُتحمللوؿ   pH قيمة )   ( 
 . الًتكيز يف لو ادلساوي اذليدرازين  زللوؿ يف تركيزه يساوي األنيلُتف اذليدروكسيد حمللوؿ أنيو  تركيز )   ( 

 ىي : HCℓO ، (HCN )) )، (CH3COOH)   التالية األمحاض من لكل  (Ka)  فأ علمت إذا  -57
 : فأ على يدؿ ذلك ففإ ، الًتتيب على (10-10 × 4) , (8-10 × 3.2 ) و  (10-5 × 1.8 )

 ىو أقوى األمحاض السابقة . (HCN)  محض )   ( 
 [ H3O+ ] (   )يف (CH3COOH)   أكرب من [ H3O+ ] ( يف زللوؿHClO) . والذي لو نفس الًتكيز 

 . يزالًتك نفس لو والذي HCN)حمللوؿ )  (pH)  ةقيم من أكرب CH3COOH) حمللوؿ )  ( pH)قيمة   ) ) 
 ( .6.8تساوي ) CH3COOH) )( حمللوؿ محض (pKa)    ( قيمة 

   :( تساوي M 5 – 10 × 2حمللوؿ تركيز أنيوف اذليدروكسيد فيو يساوي )  pHقيمة األس اذليدروجيٍت   -58
 )   (4.7                              )   (5                          )   (9.3                                 )   (2 
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   :   ( اِبَ اٌؼجبهح غ١و اٌٖؾ١ؾخ   ( اِبَ اٌؼجبهح اٌٖؾ١ؾخ ٚػًلِخ ) ٙغ ػًلِخ )[6] 
     يف الظروؼ نفسها من الضغط ودرجة احلرارة  (L 1)من غاز االكسجُت يف اناء حجمو  (0.5L)من غاز النًتوجُت مع  (1L)عند خلط  -1

   )     (                                                                                            (L 1.5)فاف حجم ادلخلوط الناتج يساوي  
 )     (                                                       (L 0.5)من الغاز ادلثايل يف الظروؼ القياسية حجما قدره  (mol 0.5)يشغل  -2
 ادؿ درجة واحدة على مقياس كلفن لدرجات احلرارة.                                                         )     (كل درجة سليزية واحدة تع -3
 من غاز األكسجُت عند قياسهما يف نفس الظروؼ  8gمن  غاز اذليدروجُت يساوي احلجم الذي يشغلو   mol 0.5احلجم الذي يشغلو  -4

      (O=16   ،H = 1           )                                                                                                 )     ( 
 )     (  يزداد الضغط اجلزئي لغاز النيًتوجُت عند زيادة عدد موالت غاز اذليليـو يف وعاء صلب زنتوي على الغازين مًعا يف درجة حرارة ثابتة.   -5
 (  تصف غاز ما الكتلة ادلولية للغاز .                                                                                     )    من ادلتغَتات اليت -6
 ( عند مجيع درجات احلرارة .                                                      )     1x10-14مقدار ثابت ويساوي  Kwثابت تأين ادلاء  -7
 .                     )     (25oCعند  M 1x10-7يكوف تركيز أنيوف اذليدروكسيد أكرب من  HNO3يف احمللوؿ ادلائي حلمض النيًتيك  -8
 ()      الليموف احلامض رنعل فم االنساف عند تذوقو ألنو زنتوي على محض األسيتيك .                                                        -9

من قصور تعريف أرىينيوس لألمحاض والقواعد ىو عدـ قدرتو على تفسَت السلوؾ احلمضي لكلوريد األمونيـو والسلوؾ القاعدي ألسيتات  -11
 )     (           الصوديـو .                                                                                                                   

 )     (   يفضل التسخُت يف زيادة سرعة التفاعالت عن استخداـ ادلواد احملفزة يف مجيع التفاعالت الكيميائية .                                 -11
 )     (        سنتلف الوقت الالـز حلدوث التفاعل الكيميائي بشكل ملحوظ بُت تفاعل وآخر ، ويرتبط ذلك بطبيعة التفاعل نفسو .         -12
 (                                    )     ( s)  10-13ادلركب ادلنشط ىو ترتيب الذرات عند قمة حاجز طاقة التنشيط وتبلغ فًتة عمره حوايل -13
 )     (                    .                                                       Keq <  1يكوف تكَوف ادلواد الناذبة مفضاًل عندما يكوف  -14
 )     (       تتفاعل الفلزات مثل اخلارصُت وادلغنسيـو مع احملاليل ادلائية لألمحاض ويتصاعد غاز اذليدروجُت .                                   -15
 )     (                                             ( .                                                       (101.3KPaالضغط القياسي يعادؿ  -16
 )     ( ت درجة احلرارة ادلطلقة.                              بقانوف بويل عند ثبو                                              تعرؼ العالقة :  -17
 ( .                                           )     ( (273oC-وي أقل درجة حرارة ينعدـ عندىا حجم الغاز نظريًا عند ثبوت الضغط تسا -18
 )     (   فإف الدليل يظهر بلوف أيوناتو .                                                                   pH ≤ pKHIn – 1إذا كانت  -19
 ف باللوف األمحر يف مجيع احملاليل احلمضية .                            )     (( فإنو يتلو  4.4 – 3.1إذا كاف مدى ادليثيل الربتقايل ما بُت )  -21
 )     (               .               25oC( فهذا يعٍت أف ىذا ادلاء قاعدي عند   = PH 7.8زجاجة ماء كتب عليها األس اذليدروجيٍت ) -21
  اكثر أو مرات بعشر  HIn تركيز من كربأ -In  تركيز كاف إذا احلمضية حالتو وفبل  HIn  االفًتاضية الصيغة لو الذي احلمضي الدليل يظهر -22
 )     (      تتفاعل أكاسيد فلزات اجملموعة األوىل ) الفلزات القلوية( مع ادلاء وتكوف زلاليل ذلا طعم الذع .                                   -23
 يسلك ثالث فلوريد البوروف كحمض لويس واألمونيا كقاعدة لويس .   )      (    BF3  +NH3 [           H3N: BF3يف التفاعل  ]  -24
                                                                                                                      )    (( . ( H3XO3ىي حلمضا ذلذا االفًتاضيةفإف الصيغة  5+ ثالثي الربوتوف يساوي محض أكسجيٍتيف    Xإذا كاف عدد تأكسد الذرة -25
 )      (       متثل قيمة األس اذليدروكسيدي اليت تساوي  صفرًا  احملاليل احلمضية القوية جًدا .                                                 -26
  ز .                                                            )      (ويسمى محض الكربونو  H2CO3ذرة الكربوف ذلا محًضا واحًدا صيغتو  -27
 )      (                                                                                     .قوي احلمض ذاى أف تعٍت ما حلمض زللوؿ مركز  -28
  (    حجم كبَت من ادلاء .                                                          )   تقل قوة محض اذليدروكلوريك إذا أضيفت عينة منو إىل -29
H3PO4 , H2PO4- , HPO4) كحمض التالية ادلركبات أقوى  -31

 (      )        .                        H3PO4  محض ىو  ( -2
                                                                                                   (      .                             (فأقل  8.5  تساوي pH عند مضيةاحل احلالة بلوف يتلوف فإنو  pKHIn = 8.5   قيمة محضي دليل  -31
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 [ أُ٘ اٌّمبهٔبد :6] 
1-  

 الحقيقيالغاز               الغاز المثالي             ( 1المقارنة )      

   حجم الجسيمات     

   قوة التجاذب بين الجسيمات

 قانون تشارلز                قانون بويل               ( 2المقارنة )      

   الصيغة  العامة     

   الثوابت التي تحقق القانون

 القانون الموحد              قانون جاي لوساك         ( 3المقارنة )      

   الصيغة العامة    

   الثوابت التي تحقق القانون

2-  
 درجة الحرارة الغاز ضغط الغاز ( 1وجه المقارنة ) 

   وحدة القياس الدولية

   عكسية ( عند ثبات باقي الظروف –العالقة مع الحجم ) طردية 

 ( Cl = 35.5غاز الكلور) ( H = 1غاز الهيدروجين )  ( 2وجه المقارنة ) 

   متساوي ( –أقل  –د الجسيمات في لتر واحد ) أكبر عد

   STPالحجم الذي يشغله المول الواحد في ظروف

3-  
 HNO3 NaOH ( 1المقارنة ) 

   معادلة التأين في الماء

 H3PO3 H3PO4 ( 2المقارنة ) 
 نوع الحمض

   ثالثي ( البروتون –ثنائي  –) أحادي 
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 ا هو مطلوب فيها :أكمل الجداول التالية حسب م -4
D C B A احمللوؿ 

   1 × 10 -3 [ H3O + ] 

  1 × 10 -3  [ OH - ] 

 9   pH 

    pOH 

 يعتوطب    متعادؿ
 5-  

 اسم المركب صيغة المركب سم المركبا صيغة المركب

HBrO2 (aq)   حمض األسيتيك 

  HClO حمض الكبريتيك 

Fe(OH)2 (aq)   هيدروكسيد البوتاسيوم 

  HNO2 هيدروكسيد الليثيوم 

H3PO3 (aq)   حمض الهيدروكلوريك 

  H2SO3 حمض الفوسفوريك 

HClO4   حمض البروميك 

  H2S حمض الكربونيك 

6-  
 الحمض المرافق لها صيغة القاعدة له القاعدة المرافقة حمضصيغة ال

H3O+  NO3
-  

HClO3  NH3  

HCO3
-  CN-  

NH4
+  OH-  

CH3COOH  Cl-  

-     H2PO4  HSO4
-  
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 HCl ( 0.1 M ) HNO2 ( 0.1 M ) الحمض

   ( قوي – ضعيفقوة احلمض ) 

   أقل ( –) أكرب  pHقيمة 

   [  +H3O] تركيز 

   منخفضة ( –درجة تأين ) عالية 

   األنواع ادلوجودة يف احمللوؿ ادلائي

   حالة االتزاف يف احمللوؿ ادلائي

    يوجد(ثابت التأين)يوجد/ ال

 KOH ( 0.2 ) NH3 ( 0.2 ) القاعدة

   ( قوية – ضعيفة)  القاعدةقوة 

   أقل ( –) أكبر  pHقيمة 

   [  -OH] تركيز 

   منخفضة ( –درجة تأين ) عالية 

 محلول مخفف من HCl محلول مركز من HCl الحمض

   قوة الحمض )قوي/ضعيف(

 

 CH3COOH HCOOH القاعدة

Ka 1.8 × 10 -5
 1.8 × 10 -4

 

pKa )أكبر/أصغر(   

[H3O+]   

pH   
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 القواوني اهلامت

 

 

 الصيغت  القاوون
 

 لبْٔٛ ث٠ًٛ

 

  
 

 

 لبْٔٛ رْبهٌي

 

  
 

 

 لبْٔٛ عبٞ ـ ٌٍٛبن

 

  

 

 اٌمبْٔٛ اٌّٛؽل ٌٍغبىاد 

 

  
 

 

ٌٍزؾ٠ًٛ ِٓ كهعخ اٌؾواهح ا١ٍ١ٌَي٠خ 

 إٌٟ وٍفٓ

 

T (K)  =  T (OC)  +  273 
 

 

 لبْٔٛ اٌغبى اٌّضبٌٟ 

 

  
 

 

 ٌؾَبة ػلك اٌّٛالد 
  
 

 

  

 

  

 

 لبْٔٛ كاٌزْٛ ٌٍٚغٛٛ اٌغي٠ئ١خ 

 

  

 
  Keq لبْٔٛ صبثذ االرياْ

 a A  +  b B      c C   +   d D 

 

  

 

 

 صبثذ رؤ٠ٓ اٌّبء

 

KW  = [ H3O+ ] × [ OH -]  

 

 ً ا١ٌٙلهٚع١ٕٟاأل

 

pH = - log[ H3O+]                                               
 

 

 األً ا١ٌٙلهٚو١ٍَٟ

 

pOH = - log[OH-]                                               
 

 

 َٛا١ٌٙله١ٔٚوبر١ْٛ روو١ي 

 

[ H3O+ ] = 10 –pH                       [ H3O+ ]= Kw/  [OH-]              
 

 

   10 –pOH                       [OH- ]= Kw/  [H3O+] =[ -OH] روو١ي أ١ْٔٛ ا١ٌٙلهٚو١َل

pH = 14 - pOH 

pOH = 14 - pH 
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 ِلٜ اٌل١ًٌ

 

 

pH = pKHIn  ± 1                                      

 

 

  بة األً ا١ٌٙلهٚع١ٕٟ ٌٍؾبٌخ اٌؾ١ّٚخؽَ

 

 

 (pKHIn    =pH - 1 )  فأقل
 

 

  ؽَبة األً ا١ٌٙلهٚع١ٕٟ ٌٍؾبٌخ اٌمبػل٠خ

 

 

 (pKHIn    =pH + 1)   فأعلى
 

  ؽَبة األً ا١ٌٙلهٚع١ٕٟ ٌٍؾبٌخ اٌّزؼبكٌخ

 )اٌٍْٛ اٌٍٛطٟ(

 

 

pKHIn    =pH  
 

 روو١ي اٌؾّ٘ اٌمٛٞ غ١و اٌّزؤ٠ٓ

 اٌمبػلح اٌم٠ٛخ غ١و اٌّزؤ٠ٕخروو١ي 
 [ HA]  =[ HBصفر =] 

 

 Kaصبثذ اٌزؤ٠ٓ ٌٍؾّ٘ اٌٚؼ١ف

 

 

 

 = ] الحمض [ M –[  +H3O]  روو١ي اٌؾّ٘ اٌٚؼ١ف غ١و اٌّزؤ٠ٓ

 = ] الحمض [  M –] القاعدة المرافقة [ 

 

  Kbصبثذ اٌزؤ٠ٓ ٌٍمبػلح اٌٚؼ١فخ

 

 
 
 
 

 = ] القاعدة [ M –[  -OH] روو١ي اٌمبػلح اٌٚؼ١ف غ١و اٌّزؤ٠ٕخ

 = ] القاعدة [  M –] الحمض المرافق [ 

Ka = 
 [ +H3O] ×القاعدة المرافقة []  

 [ الحمض] 

 أو

Kb = 
 [  -OH] ×الحمض المرافق []  

 [ القاعدة] 

 أو
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 :اٌَّبئً اٌٙبِخ[ 7]          

 
 .درجة احلرارةعند ثبوت   L 11.2اذا أصبح حجمها  ( kPaبوحدة ) ، احسب ضغطها  L 56كمية من غاز حجمها عند الضغط القياسي   1-

 
 

( أحسب احلجم اجلديد للبالوف باعتبار اف الضغط  C°58( مث سخن البالوف إىل درجة حرارة )  C°24جة  ) ( عند در  L 4نفخ بالوف حجمو )     2-
 ثابت  .

 
 

 225ارتفع الضغط إىل )  ( ويف هناية رحلة يـو مشمس حار C°27( عند درجة )  kPa 198إذا كاف ضغط اذلواء داخل إطار سيارة ىو )    3-
kPa  )داخل اإلطار بالوحدة السيليزية بفرض أف احلجم ال يتغَت . حسب درجة حرارة اذلواءا 

 
 

( أحسب حجم البالوف عند  kPa 153وضغط يساوي ) ,(   C°40( عند درجة حرارة )  L 30إذا كاف حجم بالوف شللوء بالغاز يساوي )    4-
 .( STPالضغط ودرجة احلرارة القياسيُت ) 

 
 

 
احسب درجة حرارهتا السيليزية عندما  C ˚ 33ودرجة حرارة   kPa 101ربت ضغط  mL 120ل حجما قدره كمية معينة من غاز اذليليـو تشغ   5-

 .  kPa 80.8ربت ضغط  mL 240يصبح حجمها 

 

 ة عند درج kP 104×2( بغاز النيًتوجُت إىل أف يصبح ضغط الغاز داخلها  L 20إذا قاـ عامل يف شركة تعبئة الغاز دبلء اسطوانة حجمها )    6 -
    (28°C  . )باعتبار اف غاز النيًتوجُت غازاً مثالياً (ا (   حسب عدد ادلوالت اليت ستحتويها ىذه االسطوانة                R=8.31)) 
 
 
 

 ( ودرجة حرارة kPa 103 × 1.5( عند ضغط )  CH4من غاز ادليثاف )  L 106 × 2.24ربتوي بئر عميقة ربت سطح األرض على    7-
   (42 °C  فإذا اعتربنا اف غاز ادليثاف غاز مثايل . )حسب كتلة ادليثاف اليت ربتوي عليها البئر  ) اMwt (CH4) = 16 g/mol 
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 ( فإذا كانت كتلتها  kPa 97.01( وربت ضغط )   C 27( عند درجة )  mL 500كمية معينة من غاز رلهوؿ تشغل حجما قدره )     8-
 ((R=8.31                                                             . ذلذا الغاز لكتلة اجلزيئيةفما ىي ا( ،  g 0.331تساوي ) 

 
 

 ( من غاز ما عند الظروؼ القياسية من الضغط ودرجة احلرارة. mol 0.202حسب احلجم باللًت الذي يشغلو ) ا    9-
 
 

 .من غاز األكسجُت عند الظروؼ القياسية للضغط ودرجة احلرارة L 3.36احسب عدد جزيئات غاز األكسجُت ادلوجودة يف    10-

 

 

 . الظروؼ القياسية عند  من غاز اذليليـو(  جزئ1022 × 4.02   ) احلجم الذي تشغلو  احسب  11-

 

 

        . (  Cl = 35.5)  الظروؼ القياسية عند (  Cl2)   من غاز الكلور(   g  24.85) احلجم الذي تشغلو احسب    12-

 

-. 

، فإذا ظلت  kpa 456بو غاز نيًتوجُت ربت ضغط  6L، وإناء اخر حجمو   kpa 304بو غاز ىيدروجُت ربت ضغط  2Lإناء حجمو    13-
 درجة حرارهتا ثابتة ومتساوية ومت توصيل اإلناءين معا فاحسب الضغط الكلي للغازين يف اإلناء اجلديد ، مع إذناؿ حجم الوصلة بينهما .
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وعند   kPa 162بو غاز أكسجُت ربت ضغط   mL 1200، وإناء اخر حجمو   81kPaبو غاز ىيليـو ربت ضغط  2Lإناء حجمو      15-
 فاحسب الضغط الكلي داخل اإلناء اجلديد عند نفس درجة احلرارة   L 4نفس درجة احلرارة ، فإذا مت نقل الغازين إىل إناء جديد حجمو 

 
 

   حرارة درجة عند ( L 10موضوع يف إناء حجمو  ) O2، وكمية من غاز األكسجُت Ne ( من غاز النيوف  g 10سللوط مكوف من )    16-
(K  300  فإذا كاف الضغط الكلي داخل ، )  ( 400اإلناء يساوي kPa احسب كتلة غاز  ، ) األكسجُت داخل اإلناء . علما بأف:                

 (  Ne  = 20   ،  O = 16  ،R = 8.31  ) 
 
 
 
 

 20)حديديو حجمو من غاز االكسجُت موضوع يف أسطوانة   (mol 0.5)من غاز اذليليـو و  (mol 2)احسب الضغط دلخلوط مكوف من -17    
L)   عند(270C)  (R=8.31kPa/mol.K)   

 :الحل      

PV = nRT                     P(He)=    =  249.3     kPa                

P(O2)=    =  62.325     kPa                                              
PT=PHe+PO2=249.3+62.325=311.625kPa                                   

يف حالة اتزاف :   ف( بٍت اللو  NO2( عدمي اللوف مع ثاين أكسيد النيًتوجُت )  N2O4يتواجد كل من رابع أكسيد ثنائي النيًتوجُت )  16-

N2O4(g)             2NO2(g)    ( 1فإذا احتوى دورؽ زلكم اإلغالؽ سعتوL  ( عند االتزاف على )( 0.0045  , 0.03 mol   من 

 (N2O4   و  )( NO2 )  ( 10على الًتتيب عند درجة حرارة°C . ) 

 اف ذلذا التفاعل                              ب ( احسب قيمة ثابت االتزاف ذلذا التفاعلأ (  أكتب العالقة اليت تعرب عن ثابت االتز          
 

 
 ( النتائج التالية : L 1أعطي ربليل خليط يف حالة اتزاف مكوف من النيًتوجُت واذليدروجُت واألمونيا موجود يف دورؽ سعتو ) 17-
  (0.15 mol  ( ، من غاز اذليدروجُت )0.25 mol  من ) ( ، 0.1غاز النيًتوجُت mol  . من غاز األمونيا ) 
 N2(g) + 3H2 (g)             2NH3 ( g ):       للتفاعل  Keqثابت االتزاف  -:  أ  حسبا

 N2(g) + 3H2 (g)                2NH3 ( g ):       للتفاعل  Keqثابت االتزاف  -ب           
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  C°45عند درجة  L 1من خبار اليود البنفسجي يف دورؽ زلكم االغالؽ سعتو  mol 1ُت عدمي اللوف مع من غاز اذليدروج mol 1تفاعل  18-
   H2(g) + I2(g)  ⇌   2HI(g)                      حىت حدث االتزاف التايل :

 ( للتفاعل . Keq) حسب ثابت االتزاف ا( .  mol 1.56فإذا كاف عدد موالت غاز يوديد اذليدروجُت عند االتزاف يساوي ) 
 

 
 
 

 

 يف احمللوؿ -OH ] [( فإذا وجد أف  M 0.0124( لتكوين زللوؿ تركيزه )  C°25أذيبت كمية من غاز األمونيا يف ادلاء عند درجة حرارة )      19-
 -( للتفاعل ادلتزف :  Keq)  حسب ثابت االتزافا(  M 4.64 × 10 – 4عند االتزاف يساوي )

NH3(aq) + H2O (l)  ⇌  NH4
+
(aq) + OH-

(aq) 
 
 
 
 
 

 2NO (g) + Br2 ( g )   2NOBr ( g) ⇌للنظاـ ادلتزف التايل : K 373عند درجة   0.416تساوي  Keqقيمة ثابت االتزاف  20-
الغازات  ، فاحسب عدد موالت خبار الربـو عند االتزاف .على افًتاض أف خليط NOيساوي تركيز غاز عند االتزاف   NOBrتركيز غاز  فإذا كاف 

 ( . 1Lيوجد إناء زلكم الغلق حجمو ) 
 
 
 
 ( يف ادلاء حىت حدث االتزاف التايل:CH3COOHتُرَِؾ زللوؿ حلمض األسيتيك ) 21-

CH3COOH(aq)    +    H2O(l)   ⇌    CH3COO-
(aq)    +     H3O+

(aq) 

حساب قيمة ثابت  المطلوب (على الًتتيب، M 4 -6.0 × 10  ،0.02 M) وعند االتزاف وجد أف تركيز كل من أيوف األسيتات، واحلمض ذنا 
 ( للنظاـ السابق. Keq) االتزاف
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-HCOOH(aq) +H2O(ℓ)   HCOO      يف التفاعل الكيميائي ادلتزف التايل  22-
(aq) +H3O+

(aq) 
  Keq=1.764 × 10-4)زاف ) قيمة ثابت االتو ،   M 3-10 × 4.2تركيز كاتيوف اذليدرونيـو يف احمللوؿ عند االتزاف يساوي

 والمطلوب حساب تركيز الحمض  
 الحل:

[HCOOH]   +    [H2O]     [HCOO-]   +     [H3O+] 
M                         1                 4.2x10-3       4.2x10-3 

 
Keq=                             =                               ,     = 1.764 × 10-4   

 
[HCOOH] =                                        =  0.1M 

 
 OH]اذا كاف تركيز    23-

-
10 × 3.5يف ادلاء النقي عند درجة حرارة معينة يساوي  [  

 -7
 M  ،الدرجةه دلاء عند ىذا ثابت تأينقيمة  احسب 

 
 
 
 

 عند ىذه الدرجة  [ +H3O]  اذليدرونيـوتركيز كاتيوف  حسبا، 15-10 × 2.917تساوي  C˚10للماء النقي عند  Kwقيمة  اذا علمت أف   24-
 
 
 
 .M  1 × 10 – 4حمللوؿ مائي تركيز كاتيوف اذليدرونيـو فيو يساوي  pHحسب قيمة األس اذليدروجيٍت ا 25-
 
 
 . M 4 × 10 – 11حمللوؿ مائي تركيز أنيوف اذليدروكسيد فيو يساوي C°25عند درجة   pHحسب قيمة األس اذليدروجيٍت ا 26-
 
 
 .C°25درجة  عند  11لو تساوي   pHاحسب تركيز كاتيوف اذليدرونيـو وتركيز أنيوف اذليدروكسيد حمللوؿ مائي قيمة   27-
 
 
 . C°25درجة  عند  8لو تساوي   pOHحسب تركيز كاتيوف اذليدرونيـو حمللوؿ مائي قيمة ا 28-

 

WWW.KweduFiles.Com



 6102/7102  -الفترة األولى –كيمياء الصف الثاني عشر  -قسم العلوم -ثانوية صباح الناصر الصباح

  32 

 ( احسب قيمة األس اذليدروجيٍت للماء عند ىذه الدرجة 14 – 10 × 1.469تساوي )  C°30إذا كانت قيمة ثابت التأين للماء عند درجة  29-

 

 ، والمطلوب حساب :   1×  10- 3 ( له  HInKدليل حمضي ثابت التأين )  -30
 مدي الدليل . – 1
 
 ليظهر لوف احلالة احلمضية .للمحلوؿ الذي يوضع فيو الدليل  pHقيمة  – 2
 
 للمحلوؿ الذي يوضع فيو الدليل ليظهر لوف احلالة القاعدية . pHقيمة  – 3
 
 
 
 
وعند قياس تركيزات ادلواد ادلوجودة عند االتزاف تبُت أف  M 0.1جزئياً يف زللوؿ مائي للحمض بًتكيز  CH3COOHيتأين محض األسيتيك   31-

 .حلمض األسيتيك Ka( . أحسب قيمة ثابت التأين  3 – 10 × 1.34يساوي )  – CH3COOتركيز أنيوف األسيتات 

 

 

 (  M 4 – 10 × 9.86إذا كاف تركيز كاتيوف اذليدرونيـو يف زللوؿ محض ضعيف أحادي الربوتوف يساوي )  32-

 -: أحسب(  6 – 10 × 4.88يساوي )   Kaفإذا علمت أف ثابت تأين احلمض      

 تركيز زللوؿ احلمض  – ادلتأين                                                                      ب تركيز احلمض غَت –أ   

 

 

 

( فإذا علمت أف تركيز  1.8( يساوي )  CH2ClCOOHحمللوؿ مائي من محض األسيتيك أحادي الكلورات )   pHاألس اذليدروجيٍت  33-
 ذلذا احلمض .  Kaحسب قيمة ثابت التأين ( . أ M 0.18زللوؿ ىذا احلمض يساوي ) 
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    التأين ثابت قيمة احسب ) M 0.1 تركيزه  (8.75)  تساوي ذلا  pH اذليدروجيٍت األس قيمة  (BOH)  احلمضية أحادية ضعيفة قاعدة 34-
  Kb  القاعدة ذلذه . 

 

 

 

  :المطلوب و  )2.88(  دىافوج لو  pHاذليدروجيٍت األس ةقيم بقياس  قاـ  مث    M 0.1تركيزه األسيتيك حلمض زللوالً  طالب حضر -35

 يف احمللوؿ . [ +H3O] كاتيوف اذليدرونيـو    تركيز حساب *

 . األسيتيك حلمض Ka التأين ثابت قيمة حساب *

 

 

 

 :احسب  25oC  عند( x 10-3 M 5 )تاـ التأين يساوي  M(OH)2يف زللوؿ ىيدروكسيد ىذا الفلز  +M2  الفلز كاتيوف تركيز كاف إذا  36-
  -M(OH)2                 M2+  +  2OHاحمللوؿ ذلذا ( pH )  اذليدروجيٍت األس قيمة

 

 

 

 ( أحسب :  3.5لو تساوي )  pH( وقيمة األس اذليدروجيٍت  M 0.25تركيزه )  (  KHCrO4) زللوؿ   37-

 Kaثابت التأين  – 2                                                تركيز كاتيوف اذليدرونيـو                                  - 1 
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 : [ٚٙؼ ثبٌّؼبكالد اٌى١ّ١بئ١خ فمٜ ِب ٠ؾلس فٟ اٌؾبالد اٌزب١ٌخ   8]   

 ..................تفاعل الصوديـو مع ادلاء ......................................................................................... 1-
 

 ....ذوباف محض األسيتيك يف ادلاء .................................................................................................  2-
 

 .................................ذوباف أكسيد الصوديـو يف ادلاء .................................................................... 3-
 

 ........تفاعل البوتاسيـو مع ادلاء ................................................................................................... 4-
 

 ....................................................ذوباف أكسيد البوتاسيـو يف ادلاء ................................................ 5-
 

  ......ذوباف كلوريد اذليدروجُت يف ادلاء.............................................................................................` 6-
 

 ........................................................................التأين الذايت للماء ......................................... 7-
 

 ........تفاعل ثالثي فلوريد البوروف مع األمونيا ...................................................................................... 8-
 

 ............................................................................................ذوباف  غاز األمونيا يف ادلاء............. 9-
 

 ...............................تفاعل ثنائي ايثيل ايثر مع ثالثي فلوريد البوروف ...................................................... 10-
=================================================================================== 

 :  فوائٜ اٌّفب١ُ٘[9] 
                   :ِفب١ُ٘ فبٕٗ ثبٌغبىاد  ٗفو٠طزٙغ وً ِّب ٠ٍٝ فٟ اٌّىبْ إٌّبٍت ٌزْىً عيء ِٓ  -أ

P1V1=P2V2             ،    =         ْٛٔلبْٔٛ رشبسٌض -عبٞ ٌٛعبن  لب 

 فو٠طخ اٌّفب١ُ٘

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 نين الغازاتقوا

قانون جاي لوسك 

 مثالي 

قانون بويل  ..قانون تشارلز.. القانون الموحد للغازات 

 الغازات

2V2=P1V1P......

... =......

.. 

= ..  =        
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ا باملصطلحاث التاليت :  -ب
ً
 أكمل الفراغاث يف املخطط التايل مستعيى

 فرضيت أفوجادرو –قاوون جاي لوساك  –قاوون تشالرز  –قاوون بويل               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : فو٠طخ رٕظُ ٘نٖ األفىبهاهٍُ   اٌّفب١ُ٘ اٌّٛٙؾخ  َثبٍزقلا - ط

 

 اٌّبدح اٌّؾفضح   –عشػخ اٌزفبػً اٌى١ّ١بئٟ   –غبلخ اٌزٕش١ػ    –ٔظش٠خ اٌزصبدَ 

 

 

 

 

 

 

 ثبٍزقلاَ اٌّفب١ُ٘ اٌّٛٙؾخ  وْٛ فو٠طخ ِفب١ُ٘ ػ١ٍّخ : -ك    

 

  رفبػالد ػىغ١خ غ١ش ِزغبٔغخ –رفبػالد غ١ش ػىغ١خ  –اٌزفبػالد اٌى١ّ١بئ١خ  –رفبػالد ػىغ١خ ِزغبٔغخ  –رفبػالد ػىغ١خ  

 

    

 

 

 

 

 ثبٍزقلاَ اٌّفب١ُ٘ اٌّٛٙؾخ  وْٛ فو٠طخ ِفب١ُ٘ ػ١ٍّخ : -٘ــ  

pOH= 9    - pOH  = 5     -  pOH  = 7  -   ِؾٍٛي لبػذٞ  –ِؾٍٛي ؽعٟ  –ِؾٍٛي ِزؼبدي  –ِؾب١ًٌ األؽّبض 

 
  

 
 

 الرياضيةالعالقة 

عىذ ثبوث كل مه 
 الضغط ودرجت احلرارة 

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

 

عىذ ثبوث الضغط 
 كميت الغازو

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

 

احلجم بوث عىذ ث
  وكميت الغاز

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

 

عىذ ثبوث درجت 
  وكميت الغاز احلرارة

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

 

 ون الموحد للغازاتالقان
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  ٕٛػخ :[ أٍئٍخ ِز10]

 
 ......................... أكتب تعبير ثابت االتزان للتفاعل المتزن الذي يمثله الشكل المقابل(  1) 
 
 

 ادرس المنحنى التالي جيًدا ثم أجب عما يلي : -(2)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ....................... ة أو سالبةموجب H∆قيمة    - 2                     ....................   التفاعل طارد للحرارة أم ماص -1
 أكمل الجدول التالي :-3

 اٌّفَٙٛ اٌولُ

 طاقة التنشيط للتفاعل الطردي يف حالة استخداـ مادة زلفزة ((3
 طاقة التنشيط للتفاعل الطردي يف حالة عدـ استخداـ مادة زلفزة ((4

 طاقة ادلواد الناذبة (5)
 طاقة ادلواد ادلتفاعلة ((1

 ركب ادلنشط ) احلالة االنتقالية( يف خالة استخداـ مادة زلفزةادل (8)
 ادلصاحبة للتفاعل  H∆قيمة  (6)
 طاقة التنشيط للتفاعل العكسي يف حالة استخداـ مادة زلفزة (9)
 ادلركب ادلنشط ) احلالة االنتقالية( يف خالة عدـ استخداـ مادة زلفزة (2)
 حالة عدـ استخداـ مادة زلفزة طاقة التنشيط للتفاعل العكسي يف ((7

 
 أكمل الجدول التالي : -( 3)

 - H2O + CH3COO -    ⇌     CH3COOH + OH المقارنة وجه 
  لوري –حمض برونستد 
  لوري -قاعدة برونستد 

 // األزواج المرافقة
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                                                ( أكمل الرسم البياني التالي موضحا العالقة المطلوبة : 4)  
 
 
 
 

 (V) /1 ( ومقلوب الحجمPالعالقة بين الضغط )

 
 
 
 

 قانون جاي لوساك

 
 
 
 

 وقوة الحمض  pHالعالقة بين             

---------------------------------------------------------------------------------- 
                           g( O2+4H ( s)3Fe +Heat 2(g)  4H(s)  + 4O3Fe(          اٌزبٌٟ  :   ( لُ ثلهاٍزه إٌظبَ اٌّزيْ 5) 

 ....عند رفع درجو احلرارة .......................تكوين يزاح موضع االتزاف يف اذباه  -1
 ...درجو احلرارة ................... عند . Keqتقل قيمو ثابت االتزاف -2
 ع االتزاف عند خفض الضغط ادلؤثر على النظاـ؟ ماذا زندث لوض -3

     ..................................................................................................................... 
 .عند اضافو ادلزيد من خبار ادلاء ........................  يزاح موضع االتزاف يف اذباه تكوين -4
 :     .................................................................................... Keq اكتب تعبَت ثابت االتزاف -5

-------------------------------------------------------------------------------- 
   2NO(g) + O2(g)  2NO2(g) + 113kJ فٟ إٌظبَ اٌّزيْ اٌزبٌٟ:6) )

 ٚٙؼ رؤص١و وً ِّب ٠ٍٟ ػٍٝ االرغبٖ اٌنٞ ٠ياػ إ١ٌٗ ِٛٙغ االرياْ:               
 ........................................................ ..............................رم١ًٍ رشو١ض األوغغ١ٓ:      ........................ - أ

 .................................................. ..............................:   .............................. NO2إظبفخ اٌّض٠ذ ِٓ  - ة

  ...............................................................................................................رم١ًٍ ؽغُ اٌٛػبء:           - د

  ..................................................................:    .......................................... NOإظبفخ اٌّض٠ذ ِٓ   - س

 .............. .................................................................................................        :       رم١ًٍ اٌعغػ  - ط

 ................ ............................................................................................       : خفط دسعخ اٌؾشاسح  - ػ

 ...............................................................................................................    إظبفخ ِبدح ِؾفضح:      - ؿ

-------------------------------------------------------------------------------- 
 92KJ  +N2(g) + 3H2 (g)             2NH3 ( g )  ثُٛ ؽَت اٌّؼبكٌخ :  –( ٠زُ أزبط األ١ِٔٛب ثطو٠مخ ٘بثو  7) 

 األ١ِٔٛب  إلٔزبطْوٚٛ ِب ٟ٘ أفًٚ اٌ اٌّطٍٛة :     

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

...................................................................................................................................... 
 :  بٌٟفٟ كهعبد ؽواهح ِقزٍفخ ٌٍزفبػً اٌّزيْ اٌز eqK اٌغلٚي اٌّمبثً ٠ٛٙؼ ل١ُ صبثذ االرياْ( 8) 

                                                      (N2 (g) + 3H2 (g)              2NH3(g 

 :والمطلوب      
 ---------------- ماص للحرارة  -( حدد نوع التفاعل السابق ) طارد للحرارة   1  

 . كن مع ذكر السببغاز األمونيا أكبر ما يم انحالل( عند اي درجة حرارة يكون معدل   2
---------------------------------------------------- 

 Keq درجة الحرارة

298 K 6.5 × 105 

400 K 4.2× 103 

500 K 3.6 × 10-2 
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                                                          :النتروجين عند الظروف القياسية  ( مول من غاز1( مول من غاز األكسجين، واألخرى علي )1عند وضع عبوتين تحتوى احدهما علي ) ( 9) 
(O=16,N=14)                                                                                     

 ما حجم غاز االكسجين ...................................... -1
 ......................ما حجم غاز النتروجين .................. -2
 ...............ماذا يسمي هذا الحجم ........................ -3
 ....................................هذا الرسم يعبر عن فرضية  -4

=============================================================================== 
روو١ي غبى  ثّوٚه اٌيِٓ فٟ ٔظبَ ِغٍك , ؽ١ش ٠مً 3SO  ,2 ( g )SO ,2O (g)( اٌْىً اٌّمبثً ٠ٛٙؼ اٌزغ١و فٟ روو١ي 10)

                                                                                                                   صبٟٔ أو١َل اٌىجو٠ذ ػٕل هفغ كهعخ اٌؾواهح . أكهً اٌْىً ع١لاا صُ أعت ػٓ االٍئٍخ اٌزب١ٌخ    :   
 :  يمثله الشكل المقابل ة للتفاعل الذيأكتب المعادلة الكيميائية الموزون    -1

-------------------------------------------  
  .  هل التفاعل طارد للحرارة أم ماص للحرارة -2

------------------------------------------  
 ( لهذا التفاعل . Keqأكتب تعبير ثابت االتزان )   -3

------------------------------------------ 
 

============================================================== 
 اكهً اٌْىً اٌّمبثً صُ اعت ػّب ٠ٍٝ 1)1)  

 ......................................اٌؼاللخ ث١ٓ  ؼ٠ٛظ اٌّمبثً اٌشىً  (1

 ..................................اٌمبْٔٛ اٌزٞ ٠ٛظؼ ٘ذٖ اٌؼاللخ ٠غّٝ لبْٔٛ (2

  .................................اوزت اٌؼاللخ اٌش٠بظ١خ اٌزٟ ٠ّضٍٙب اٌشىً اٌغبثك  (3

 :ٚظؼ ثبٌشعُ اٌج١بٟٔ اٌؼاللخ اٌج١ب١ٔخ  (4

=================================================================================== 
 : من الرسم البياني التالي 1)2)

 الثة التي تمثل العالقة بين حجم الغاز ودرجة الحرارة المطلقةيالحظ أن الخطوط الث
 .................................... و التي تسمى ..درجة حرارة تساوي ... للغازات الثالثة تتقاطع كلها عند 

 
 
 

=================================================================================== 
، ولون الدليل غير المتأين هو األصفر ولون أيوناته هو األزرق فعند وضع بضع   Hin= K 9-( 1 X 10  (دليل حمضي ثابت التأين له  (31)

 قطرات منه في محلول : 
 ....................................................................فإنو يتلوف باللوف .............  5قيمة األس اذليدروجُت لو  -
 .................................................................فإنو يتلوف باللوف .............  7.5قيمة األس اذليدروجُت لو  -
 ................................................................فإنو يتلوف باللوف ................  9قيمة األس اذليدروجُت لو  -
 ............................................................فإنو يتلوف باللوف ..................  11قيمة األس اذليدروجُت لو  -

SO3(g

) 

SO2(g) 

O2(g) 

 الزمن  

  
ركيز

الت
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 ( افزو ِٓ اٌؼّٛك ) ة ( ِب ٠ٕبٍت اٌؼّٛك ) أ ( ثٛٙغ هلّٗ ث١ٓ اٌم١ٍٛٓ :41)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

======================================================================== 
 الؽع اٌوٍُ اٌنٞ أِبِه  ٌٛػبء ؽغّٗ صبثذ ٠ؾزٛٞ و١ّخ صبثزخ ِٓ اٌغبى , صُ أعت ػّب ٠ٍٟ :  1)5)

 
 
 
 
 

    1   ٚألً ِب ٠ّىٓ فٟ اٌٛػبء سلُ   3    ظغػ اٌغبص ٠ىْٛ أوجش ِب ٠ّىٓ فٟ اٌٛػبء سلُ   -1

ػٕذ صجبد ؽغُ اٌٛػبء ٠ض٠ذ ِزٛعػ اٌطبلخ اٌؾشو١خ ٌغغ١ّبد اٌغبص ، ٠ٚؤدٜ  ص٠بدح دسعخ اٌؾشاسح اٌّطٍمخ اٌَجت : -2

رٌه إٌٝ ص٠بدح ظغػ اٌغبص اٌّؾجٛط . ٚثبٌزبٌٟ ٠ّىٓ ٌٍغبص اٌّؾجٛط فٟ ٚػبء ِؾىُ اإلغالق أْ ٠ٌٛذ ظغطبً ٘بئالً 

 ػٕذ رغخ١ٕٗ .

================================================================================ 
C( ػٕل Mفَّخ ِؾب١ًٌ ِبئ١خ روو١ي أؽل أ٠ٛٔبرٙب ثبٌّٛي / ٌزو ) ( 61) 

o
 : اٌّطٍٛة وّب فٟ اٌغلٚي اٌّٛٙؼ,  25

 ؽَبة روو١ي األ٠ْٛ ا٢فو ٌىً ِؾٍٛي صُ أعت ػّب ٠ؤرٟ :   

 . ِزؼبدٌخ ، لبػذ٠خ ، ؽّع١خ إٌٝ غج١ؼزٙب ؽغت اٌّؾب١ًٌ ٘زٖ صٕف *

 .) ؽّع١خ األوضش إٌٝ ؽّع١خ األلً ِٓ ( ؽّع١زٙب ؽغت رصبػذ٠ب رشر١جب اٌّؾب١ًٌ ٘زٖ سرت *

 .) لبػذ٠خ األلً إٌٝ لبػذ٠خ األوضش ِٓ ( لبػذ٠زٙب ؽغت رٕبص١ٌب رشر١جب اٌّؾب١ًٌ ٘زٖ سرت *

 A B C D E المحلول

[H3O+  ] 1 X 10-3 M  1 X 10-10 M   
[   OH- ]  1 X 10-3 M  1 X 10-13 M 1 X 10-7 M 

      لنوع المحلو 
================================================================================= 

 . ألٜٛ اٌؾّ٘ ف١ٙب ٠ىٛف اٌّواؽً أٞ ؽلك صُ  (H3PO4 )  اٌفٍٛفٛه٠ه ٌؾّ٘ اٌضًلس اٌزؤ٠ٓ ِؼبكالد وزتأ( 17) 

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

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

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

( 3 ) 

 

( 2 ) 

 
( 1 ) 
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