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 :    السؤال األول :أكتب بين القوسين االسم أو المصطمح العممي الذي تدل عميه كل من العبارات التالية
 ) الرابطة التساهمية (مساىمة أزواج اإللكترونات بين الذرات.                                                           -1
                             (  نظرية رابطة التكافؤ)                              رية في الجزيئات .نظرية تفترض أن اإللكترونات تشغل األفالك الذ -2
                             (      الفمك الجزيئي)                                        فمك ترابطي مكون من أفالك ذرية ويغطي النواة المترابطة . -3
                                                         (  ينظرية الفمك الجزيئ)                                          تكون فمك جزيئي من األفالك الذرية .نظرية تفترض   -4
                            (      الفمك الذري  )                                       منطقة الفراغ المحيطة بنواة الذرة والتي توجد فييا اإللكترون . -5
                             (     التداخل المحوري)                                                                تداخل فمكين ذريين رأًسا لرأس . -6
 (     الرابطة سيجما)                                        رابطة تساىمية تنتج عن تداخل فمكي ذرتين رأًسا لرأس     -7
 (    التداخل الجانبي)                                                             تداخل فمكي ذرتين جنًبا إلى جنب . -8
 (    πالرابطة باي    رابطة تساىمية تنتج من تداخل فمكين ذريين جنًبا إلى جنب عندما يكون محورا الفمكين متوازيين. ) -9

 (   األفالك المهجنة(  .                                )   s,p) أفالك تتكون نتيجة دمج عدة أفالك ذرية مختمفة عادة -01
spتهجين )             أفالك ميجنة. لتكوين أربعة p)( مع ثالثة أفالك )s)أحد أنواع التيجين يندمج فيو فمك  -00

3     ) 
spتهجين لتكوين ثالثة أفالك ميجنة .               )    p)( مع فمكين )s)لتيجين يندمج فيو فمك أحد أنواع ا -02

2       ) 
 (    spتهجين     ) ( لتكوين فمكين ميجنين.                p( مع فمك )sأحد أنواع التيجين ينتج من اندماج فمك ) -03
   .المندمجة كيمتاز بخواص وسطية بين األفال يسمى فمك ميجن( ليتكون فمك جديد s,pاندماج فمكين مختمفين عادة) -04

 (                                                       نالتهجي نظرية)                                                                                                      
                         (         المذيب )                                      .المكون الرئيسي في المحمول وىو الوسط المذيب في المحمول -05
   (          المذاب)                                       .وىو المكون الثانوي في المحمول  الدقائق المذابة في المحمول -06
   (          اإلذابة    )                تتم إماىة الكاتيونات واألنيونات في المذيب.  عممية تحدث عندما يذوب المذاب و  -07
                             ( المركبات اإللكتروليتية)        التي توصل التيار الكيربائي في المحمول المائي أو في الحالة المنصيرة.      المركبات  -08
      (المركبات غير اإللكتروليتية)  ار الكيربائي سواء في المحمول المائي أو في الحالة المنصيرة.التي ال توصل التي المركبات -09
                                                          شكل صمب. ي المعادلة الكيميائية عمىقوانين يمكن من خالليا توقع حصول راسب ومعرفة المركب الذي يكتب ف  -21

                             (     قواعد الذوبانية)                                                                                                   
  ( رسيبالمعادلة األيونية لتفاعل الت) ية اإلذابة وقواعد الذوبانية. معادلة لكتابتيا يجب معرفة صيغ المتفاعالت والنواتج وعمم -20
  (  المعادلة األيونية النهائية)         معادلة أيونية تشير إلى الجزيئات التي شاركت في التفاعل .                        -22
                             ( المحمول المشبع.) المحمول الذي يحتوي عمى أكبر كمية من المذاب في كمية معينة من المذيب عند درجة حرارة ثابتة -23
  (       ذوبانيةال      )    معينة لتكون محمواًل مشبًعا.  كتمة المادة التي تذوب في كمية معينة من المذيب عند درجة حراة -24
 (     االمتزاج الكمي   )                                       ذوبان السوائل في بعضيا البعض .                       -25
 (   االمتزاج الجزئي   )                                   ذوبان كل منيا في اآلخر .                 السوائل شحيحة ال -26
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           (     عديمة االمتزاج )                                     سوائل ال يذوب بعضيا في اآلخر .                           -27
                             (        الطحن      )     ود عمى شكل أحجار صغيرة أو كبيرة.                      الطريقة الفضمى إلذابة مذاب موج -28
  ( المحمول غير المشبع )                                المحمول الذي ال يزال يستطيع إذابة مذاب .                     -29
 (     المحمول المشبع  )      تحريك قسم من المذاب غير ذائب . وحرك وبقي بعد الالمحمول الذي أضيف إليو مذاب ما  -31
 (  قانون هنري ) .عند ثبوت درجة الحرارةذوبانية الغاز في سائل تتناسب تناسًبا طردًيا مع ضغط الغاز الموجود فوق السائل  -30
  ا نظرًيا عند درجة حرارة معينةبيالمحمول الذي يحتوي عمى كمية من المذاب زائدة عن الكمية المسموح  -32

 (   المحمول فوق المشبع)          يكون عميو عند التشبع .   المحمول الذي يكون تركيز المذاب فيو أكبر مما يجب أنأو هو :
                             ( يةالنسبة المئوية الكتم)                      جرام من المحمول .                  100( الموجودة في gكمية المذاب ) -33
  المئوية الحجمية( النسبة)                             تركيز المادة المذابة بالنسبة المئوية لحجميا في المحمول .         -34
              (       حاليلالم    )        مخاليط متجانسة وثابتة .                                                                  -35
                             (    تركيز المحمول   )       مقياس لكمية المذاب في كمية معينة من المذيب.                                          -36
  (   المحمول المخفف   )     محمول يحتوي عمى تركيز منخفض من المذاب .                                           -37
 (     المحمول المركز )      محمول يحتوي عمى تركيز مرتفع من المذاب .                                               -38
 (         الموالرية     )       من المحمول.                                                   1Lعدد موالت المذاب في  -39
    (      المواللية     )                                                        من المذيب . 1kgد موالت المذاب في عد -41
 (  الكسر المولي)    نسبة عدد موالت المذاب أو المذيب في المحمول إلى عدد الموالت الكمي لكل من المذيب والمذاب. -40
                           ( الكسر المولي لممذاب)     إلى عدد الموالت الكمي في المحمول.                  نسبة عدد موالت المذاب في المحمول  -42
  (يبالكسر المولي لممذ)   نسبة عدد موالت المذيب في المحمول إلى عدد الموالت الكمي في المحمول.                    -43
 (    المحمول القياسي)                                                        محمول معموم تركيزه بدقة .                -44
 ( الموالري المحمول نصف)                          من المذاب .      mol (0.5)المحمول الذي يحوى المتر منو عمى   -45
 (ليالموال  المحمول نصف)         اب .من المذ mol (0.5)( كيمو جرام من المذيب منو عمى  1المحمول الذي يحوى )  -46
                                    تغيير الخواص الفيزيائية عند إضافة مذاب إلى مذيب .    -47

          (                        الخواص المجمعة  )         غميان وانخفاض درجة التجمد .  الضغط البخاري وارتفاع درجة الانخفاض التغير في  أو هي
  (   الضغط البخاري  )      ضغط البخار عمى السائل عند حدوث حالة اتزان بين السائل وبخاره عند درجة حرارة معينة.  -48
 (  ثابت الغميان المواللي )       ذاب جزيئي وغير متطاير.         التغير في درجة غميان محمول تركيزه المواللي واحد لم -49
          (             المواللي ثابت التجمد)           مذاب جزيئي وغير متطاير.        حمول تركيزه المواللي واحد لالتغير في درجة تجمد م -51
 (    الكيمياء الحرارية  )        ترافق التفاعالت الكيميائية. يتم بدارسة التغيرات الحرارية التيي , فرع من الكيمياء الفيزيائية -50
 (        النظام      )                                          .ط الفيزيائي الذى ىو موضوع الدراسةجزء معين من المحي -52
 (       المحيط      )                                    .                      ما تبقى من الفضاء  الذى يحيط بالنظام -53
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منصور مشاري أ/مدير المدرسة                                                 رئيس القسم أ/ أحمد عبدالهادي           
3 

 (     الحرارة    )   سبب وجود اختالف في درجة الحرارة بين النظام ومحيطو .الطاقة التي تتدفق داخل النظام أو خارجو ب -54
 (                                التفاعل الطارد لمحرارة )                       .                   تفاعل ينتج طاقة حرارية يمتصيا المحيط خارج النظام -55
                   ( لمحرارة التفاعل الماص )                                  .   النظام من محيطو طاقة حرارية يمتصيا تفاعل يحتاج الى -56
                                                                                 تفاعل تتعادل فيو كمية الحرارة الالزمة لتفكيك الروابط في جزئيات المتفاعالت مع تمك الالزمة لتكوين الروابط في النواتج.           -57

 (   التفاعل الالحراري)                                                                                                   
بعض خالل تفاعل كيميائي كمية الحرارة التي تنطمق او تمتص عندما يتفاعل عدد من الموالت لممواد المتفاعمة بعضيا مع  -58

محصمة تغيرات الطاقة الناتجة عن تحطم الروابط الكيميائية في المواد المتفاعمة وتكوين روابط : أو هي .لتتكون مواد ناتجة
 (                       حرارة التفاعل  )                                                                            جديدة في المواد الناتجة.

, وأن جميع المواد تكون في األولية المحتوى الحرارى المصاحب لتكوين مول واحد من المركب انطالقا من عناصره فيالتغيير  -59
                                         (      ن القياسيةحرارة التكوي  )                                                                25oC. حالتيا القياسية عند 

 ( H∆التغير في اإلنثالبي)         كيميائي تحت ضغط ثابت .           كمية الحرارة الممتصة أو المنطمقة خالل تفاعل  -61
او اليواء كمية الحرارة المنطمقة عند احتراق مول واحد من المادة )عنصرية او مركبة ( احتراقا تاما في وفرة من االكسجين  -60

                                      (  حرارة االحتراق القياسية)                                          .   1atmوتحت ضغط يعادل   250C الجوي  عند
 (    AgI الفضةيوديد )                                                  األمطار االصطناعية .بمورات بدء التبمور في  -62
 (         ماء التبمر     )                                            جزئيات الماء المتحدة بقوة مع بمورات الممح المتبمر. -63
 (         اإلماهة      )           .                                 فييا احاطة جزئيات الماء بأيونات المذابعممية يتم  -64
تفاعل كيميائي ىو قيمة ثابتة حين يكون الضغط ودرجة الحرارة ثابتين  سواء تم  ىذا التفاعل في      تغير في اإلنثالبي ألىال -65

                                                        (                                    قانون هس)     .  خطوة واحدة او خطوات عدة , عمى ان تكون المواد المتفاعمة والمواد الناتجة نفسيا في كل حالة
عندما نجمع المعادالت الكيميائية الحرارية لتفاعل ما لنحصل عمى المعادلة النيائية ,فإننا نقوم ايضا بجمع الحرارة الناتجة  -66

 (قانون هس لمجمع الحراري)                                        عن كل تفاعل لنحصل عمى حرارة التفاعل النيائية  .
------------------------------------------------------------------------ 
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 : اٌغؤاي اٌضبٟٔ : ػًٍ ٌّب ٠ٍٟ

 . ِٕفشد ثٙب ط/ ٌؼذَ ٚعٛد اٌىزشْٚ                                      اٌغبصاد إٌج١ٍخ رفمذ لذسرٙب ػٍٝ اٌزفبػً ٚرى٠ٛٓ سٚاثؾ . -0

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

 ال رىْٛ رسح اٌىشثْٛ إال ساثطز١ٓ رغب١ّ٘ز١ٓ فمؾ ؽغت ٔظش٠خ ساثطخ اٌزىبفؤ . -6

1s ط/ألٔٙب ال رؾزٛٞ إال ػٍٝ اٌىزش١ٔٚٓ ِٕفشد٠ٓ فمؾ      
2
 2s

2
 2p

2   
. 

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

 ال ٠ّىٓ رؾذ٠ذ ِىبْ اإلٌىزشْٚ ٚعشػزٗ ثذلخ ربِخ فٟ اٌٛلذ ٔفغٗ . -3

 .١ش ٠خؼغ ِىبْ اإلٌىزشْٚ ٌمٛا١ٔٓ االؽزّبالدط/ألْ اٌؾشوخ اٌّٛع١خ ٌإلٌىزشْٚ ١ٌظ ٌٙب ِىبْ ِؾذد ؽ       

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

 .ط/ ثغجت اٌشٚاثؾ ع١غّب األؽبد٠خ اٌم٠ٛخ                                                                ؽٍمخ  اٌجٕض٠ٓ  ؽٍمخ ِزّبعىخ . -4

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

 اعزمشاس عضٞء اٌجٕض٠ٓ . -5

 ف١غزمش اٌغضٞء.  ربَ فٟ ٔظبَ ثبٜ  ٠ؤدٞ إٌٝ ػذَ رّشوض  Pzط/ ثغجت ؽذٚس رذاخً عٕجبً إٌٝ عٕت ٌألفالن اٌزس٠خ   

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

 ٠ز١ّض اٌّبء ثخٛاص فش٠ذح ػٓ اٌّشوجبد اٌّشبثٙخ ٌٗ فٟ اٌزشو١ت )اسرفبع دسعخ غ١ٍبْ اٌّبء (   -6

 ط/ ثغجت رغّغ اٌغض٠ئبد اٌمطج١خ ٚرى٠ٛٓ اٌشٚاثؾ ا١ٌٙذسٚع١ٕ١خ ث١ٓ عض٠ئبد اٌّبء .    

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

 ط/ ألٔٗ ٠ز٠ت وض١ش ِٓ اٌّٛاد اٌزٟ رٛعذ ِؼٗ .                                                     ػذَ ٚعٛد اٌّبء فٟ طٛسح ٔم١خ . -2

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

 عضٞء اٌّبء ٌٗ خبط١خ لطج١خ .   -8

(  O – Hبٌج١خ  وٙشثبئ١خ ِٓ ا١ٌٙذسٚع١ٓ  ف١غزة صٚط اإلٌىزشٚٔبد اٌّىْٛ ٌٍشاثطخ اٌزغب١ّ٘خ    ) ط/ألْ األوغغ١ٓ أوضش ع        

ٚرىزغت رسح األوغغ١ٓ شؾٕخ عبٌجخ عضئ١بً فٟ  ؽ١ٓ رىزغت رساد ا١ٌٙذسٚع١ٓ األلً عبٌج١خ وٙشثبئ١خ شؾٕخ ِٛعجخ عضئ١بً 

104.5ء ) فزغبٚٞ اٌضا٠ٚخ ث١ٓ سٚاثؾ ا١ٌٙذسٚع١ٓ ٚاألوغغ١ٓ فٟ عضا اٌّب
o

( ٚثغجت ٘زا اٌشىً اٌضاٚٞ فئْ لطج١خ وً ِٓ  

 ٝ ثؼؼٙب ا٢خش  ٚثزٌه فئْ عضا اٌّبء وىً ٌٗ خبط١خ لطج١خ .غ( ال رٍ  O – Hاٌشاثطز١ٓ ) 

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

 اٌّبء ٌٗ لذسح ػب١ٌخ ػٍٝ االراثخ . -9

ط/ ٠شعغ رٌه إٌٝ اٌم١ّخ اٌؼب١ٌخ ٌضبثذ اٌؼضي اٌخبطخ ثٗ ٚإٌٝ رغّغ عض٠ئبد اٌّبء اٌمطج١خ اٌزٟ رفظً األ٠ٛٔبد اٌّخزٍفخ اٌشؾٕخ       

 ٌٍّزاة ثؼؼٙب ػٓ ثؼغ ٚرغزثٙب ثؼ١ذاً اٌٛاؽذح ػٓ األخشٜ

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

 رىْٛ ِبء اٌزجٍش ) رزىْٛ ثٍٛساد ِبئ١خ ِٓ وجش٠زبد إٌؾبط اٌّبئ١خ اٌضٕبئ١خ(.  -01

ٛي اٌّبئٟ رٕفظً اٌجٍٛساد ٚرزؾذ ارؾبد األ٠ٛٔبد ثغض٠ئبد اٌّبء ل٠ٛبً عذاً ٌذسعخ أْ اٌٍّؼ ػٕذِب ٠زجٍش ِٓ اٌّؾٍ ط/ ٚرٌه ألْ       

 . CuSO4 , 5H2Oثبٌّبء ِىًٛٔب  ِب ٠غّٟ ِبء اٌزجٍش ِضً وجش٠زبد إٌؾبط اٌضسلبء 

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

 ػذح فٟ اٌّؾب١ًٌ اٌغبئٍخ . ٠ٕفز اٌى١ّ١بئ١ْٛ رفبػالد -00

ط/٠ٚشعغ رٌه إٌٝ أْ اٌغض٠ئبد ٚاأل٠ٛٔبد أوضش لذسح ػٍٝ اٌؾشوخ فٟ اٌؾبٌخ اٌغبئٍخ ِٕٙب فٟ اٌؾبٌخ اٌظٍجخ ِب ٠ّىٕٙب ِٓ         

 اٌزفبػً ِغ ثؼؼٙب ثؼؼبً ثغشػخ أوجش .

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

 غبص األ١ِٔٛب اٌّغبي أٚ اٌغبف ال ٠ٛطً اٌز١بس اٌىٙشثبئٟ ، ث١ّٕب ِؾٌٍٛٗ اٌّبئٟ ِٛطً ٌٍز١بس . -06

 ط/ ألٔٗ فٟ ؽبٌزٗ إٌم١خ ال ٠زىْٛ ِٓ أ٠ٛٔبد ث١ّٕب ػٕذ رٚثبٔٗ فٟ اٌّبء ٠ىْٛ أ٠ٛٔبد ِٛعجخ ٚعبٌجخ أٞ ٠ظجؼ اٌىزش١ٌٚزٟ 

NH3 +H2O                              NH4
+
 + OH

-                                     
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 اٌز١بس اٌىٙشثبئٟ ، ث١ّٕب ِؾٌٍٛٗ اٌّبئٟ ِٛطً ٌٍز١بس .غبص وٍٛس٠ذ ا١ٌٙذسٚع١ٓ اٌّغبي أٚ اٌغبف ال ٠ٛطً  -03

 ط/ ألٔٗ فٟ ؽبٌزٗ إٌم١خ ال ٠زىْٛ ِٓ أ٠ٛٔبد ث١ّٕب ػٕذ رٚثبٔٗ فٟ اٌّبء ٠ىْٛ أ٠ٛٔبد ِٛعجخ ٚعبٌجخ أٞ ٠ظجؼ اٌىزش١ٌٚزٟ .   

HCl + H2O                   H3O
+
 +  Cl

-                                                 
 

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

 ػذد األفالن اٌغض٠ئ١خ اٌزشاثط١خ فٟ اإل٠ضب٠ٓ خّغخ أفالن . -04

 ط/ ألٔٗ ٠ىْٛ صالصخ أفالن رشاثط١خ ِٓ إٌٛع ع١غّب ٚفٍىبْ ِٓ إٌٛع ثبٞ .  

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

 ال رزٚة ثؼغ اٌّشوجبد اال١ٔٛ٠خ فٟ اٌّبء )ال رزٚة وجش٠زبد اٌجبس٠َٛ فٟ اٌّبء( . -05

لٜٛ ِٓ اٌزغبرة اٌزٜ رؾذصٗ عض٠ئبد اٌّبء ٌٙزٖ األ٠ٛٔبد ٚثبٌزبٌٟ  ال ط/ ألْ اٌزغبرة ث١ٓ األ٠ٛٔبد فٟ ثٍٛساد رٍه اٌّشوجبد أ      

 رؾذس ػ١ٍّخ إِب٘خ أ٠ٛٔبد ٘زٖ اٌّشوجبد ثذسعخ ٚاػؾخ أٞ أٔٙب ال رزٚة فٟ اٌّبء

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 .  ألْ والّ٘ب عض٠ئبد غ١ش لطج١خٚ ط/ ٚثغجت أؼذاَ لٛٞ اٌزٕبفش ث١ّٕٙب                               ٠زٚة اٌض٠ذ فٟ اٌجٕض٠ٓ . -06

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

 ٛس٠ذ اٌظٛد٠َٛ اٌىزش١ٌٚذ لٛٞ .وٍ -02

Cl ط/ ألٔٗ ٠زفىه رفىىبً وبِالً ٠ٚزٛاعذ ػٍٝ شىً أ٠ٛٔبد      
-  ٚNa

 ِٕفظٍخ رزؾشن فٟ اٌّؾٍٛي ٚرٛطً اٌز١بس اٌىٙشثبئٟ . +

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ِٓ اإلٌىزش١ٌٚزبد اٌؼؼ١فخ . IIأٚ وٍٛس٠ذ اٌشطبص   ٠IIؼزجش وٍٛس٠ذ اٌضئجك  -08

فٟ اٌّبء  ( II)  ) اٌشطبص(ط/ ألٔٗ ٠زٛاعذ عضء ػئ١ً ِٕٗ ػٍٝ شىً أ٠ٛٔبد ٠ٚزٛاعذ عضء وج١ش ِٓ ِؾٍٛي وٍٛس٠ذ اٌضئجك    

 .غ١ش ِزأ٠ٕخ HgCl2( (PbCl2ػٍٝ شىً ثٍٛساد 

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

 . ال ٠زأ٠ٓ فٟ اٌّبء لطجٟ ط/ ألٔٗ ِشوت رغبّٟ٘ غ١ش                            ٠ؼزجش اٌغٍٛوٛص ِٓ اٌّٛاد غ١ش اإلٌىزش١ٌٚز١خ . -09

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

 ػٍٝ ساثطخ ٚاؽذح ع١غّب  . Cl2رؾزٛٞ ث١ٕخ عضٞء اٌىٍٛس -61

  .pz         pzسأًعب ٌشأط ػٍٝ ؽٛي اٌّؾٛس  pzط/  ثغجت رذاخً اٌفٍىبْ 

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

 ٠زٚة وٍٛس٠ذ اٌظٛد٠َٛ فٟ اٌّبء ) أٞ ِشوت أ٠ٟٛٔ ٠زٚة فٟ اٌّبء ( -60

Na+ , Clط/ ثغجت اططذاَ عض٠ئبد اٌّبء ثجٍٛسح وٍٛس٠ذ اٌظٛد٠َٛ  فزغزة عض٠ئبد اٌّبء أ٠ٛٔبد اٌّزاة )      
-

ً إ١ٌٙب ٚرٕفظ (

وبر١ٛٔبد اٌظٛد٠َٛ ػٓ أ١ٔٛٔبد اٌىٍٛس٠ذ ) لٜٛ اٌزغبرة ث١ٓ اٌّبء ٚأ٠ٛٔبد اٌّزاة أوجش ِٓ لٜٛ اٌزغبرة ث١ٓ أ٠ٛٔبد اٌّزاة 

 ٚثؼؼٙب اٌجؼغ (

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

 اٌشٚاثؾ األسثؼخ اٌزٟ رؾ١ؾ ثزسح اٌىشثْٛ فٟ عضٞء ا١ٌّضبْ ِزّبصٍخ رمش٠جًب. -66

spط/ألٔٙب ٔبرغخ ِٓ رذاخً األسثؼخ أفالن اٌّٙغٕخ   
3

 األسثؼخ ٌزساد ا١ٌٙذسٚع١ٓ األسثغ. 1sٌزسح اٌىشثْٛ ِغ أفالن  

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

 اٌشاثطخ ع١غّب ل٠ٛخ طؼجخ اٌىغش ٚاٌشاثطخ ثبٞ ػؼ١فخ عٍٙخ اٌىغش؟ -63

ط/ ألْ اٌشاثطخ ع١غّب ٔبرغخ ِٓ رذاخً ِؾٛسٞ فزىْٛ اٌىضبفخ اإلٌىزش١ٔٚخ ٌٙب وج١شح ث١ّٕب اٌشاثطخ ثبٞ ٔبرغخ ِٓ رذاخً عبٔجٟ   

 طغ١شح.فزىْٛ اٌىضبفخ االٌىزش١ٔٚخ 

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

 فٟ ؽٍمخ اٌجٕض٠ٓ ٠ؤدٞ إٌٝ اعزمشاس اٌغضٞء ؟ πػذَ اٌزّشوض اٌزبَ فٟ ٔظبَ ثبٞ -64

 ػٍٝ ِٚٓ أعفً ِؤد٠ًب إٌٝ ػذَ رّشوض٘ب فٟ اٌجٕض٠ٓ.عٕجًب إٌٝ عٕت أٚ ِٓ أ pzط/ ثغجت رذاخً األفالن اٌزسٞ   

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

 ٟ عضٞء اإل٠ض١ٓ ؟اٌشاثطخ ع١غّب ث١ٓ رسرٟ اٌىشثْٛ فٟ عضٞء اإل٠ضب٠ٓ ألٛٞ ِٓ اٌشاثطخ ع١غّب ث١ٓ رسرٟ اٌىشثْٛ ف -65

 ط/ ألْ ػذد اٌشٚاثؾ ث١ٓ رسرٟ اٌىشثْٛ فٟ عضٞء اإل٠ضب٠ٓ أوجش ِٓ ػذد اٌشٚاثؾ ث١ٓ رسرٟ اٌىشثْٛ فٟ عضٞء اإل٠ض١ٓ.

WWW.KweduFiles.Com



 6106/6102 أٌٚٝفزشح  -اٌى١ّ١بء ٌٍظف اٌؾبدٞ ػشش اٌؼٍّٟ   -لغُ اٌؼٍَٛ -صب٠ٛٔخ طجبػ إٌبطش اٌظجبػ
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 ِؾٍٛي وٍٛس٠ذ اٌظٛد٠َٛ ِؾٍٛي ؽم١مٟ ؟ -66

 ؽذ ٔبِٔٛزش.ٚاط/ ألٔٗ ِخٍٛؽ ِزغبٔظ ٚصبثذ ٚال ٠ٕفظً وٍٛس٠ذ اٌظٛد٠َٛ فٟ اٌّؾٍٛي ٚال ٠زشعت ٚؽغُ عغ١ّبرٗ ألً ِٓ 

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

 ال ٠زٚة اٌض٠ذ فٟ اٌّبء ) اٌض٠ذ ٚاٌّبء ال ٠خزٍطبْ( ؟ -62

 ٚة فٟ اٌّز٠جبد اٌمطج١خ.ط/ ألْ اٌض٠ذ ِشوت غ١ش لطجٟ ٚاٌّبء ِز٠ت لطجٟ ٚاٌّشوجبد غ١ش اٌمطج١خ ال رز

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

 ػٕذ رشش١ؼ ِؾٍٛي وٍٛس٠ذ اٌظٛد٠َٛ فٍٓ رؾغض ٚسلخ اٌزشش١ؼ أ٠ًب ِٓ اٌّز٠ت أٚ اٌّزاة ؟ -68

 ٌظٛد٠َٛ( ٠ىْٛ ِزٛعؾ ألطبس٘ب ألً ِٓ ٚاؽذ ٔبِٔٛزش ف١ٕفز اٌّؾٍٛي ِٓ ٚسلخ اٌزشش١ؼ.ط/ ألْ عغ١ّبد اٌّزاة ) وٍٛس٠ذ ا

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

 ٌؾشاسح إٌٝ ِب دْٚ اٌظفش إٌٝ سػ اٌطشلبد ثبٌٍّؼ .رؼطش اٌغٍطبد فٟ اٌىض١ش ِٓ إٌّبؽك اٌزٟ رٕخفغ ف١ٙب دسعخ ا -69

 ط/ ٌّٕغ رىْٛ اٌغ١ٍذ ػ١ٍٙب ٚاٌؾذ ِٓ ؽٛادس أضالق اٌغ١بساد .  

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

 .٠CO2خ رؾذ ػغؾ ِشرفغ ِٓ غبص صبٟٔ أوغ١ذ اٌىشثْٛ رؼجأ صعبعبد اٌّششٚثبد اٌغبص -31

 داخً اٌضعبعخ. CO2ط/ ألٔٗ ثض٠بدح اٌؼغؾ رضداد  رٚثب١ٔخ اٌغبص فٟ اٌّبء ٌٚزٌه ثشفغ اٌؼغؾ رٕذفغ و١ّبد وج١شح ِٓ 

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

 اٌؼغؾ اٌجخبسٞ ٌٍّؾٍٛي ألً ِٓ اٌؼغؾ اٌجخبسٞ ٌٍغبئً إٌمٟ . -30

ط/ ألْ ثؼغ عغ١ّبد اٌّزاة رؾً ِؾً ثؼغ عض٠ئبد اٌّز٠ت اٌّٛعٛدح ػٍٝ عطؼ اٌّؾٍٛي ٚثبٌزبٌٟ ٠مً ػذد عض٠ئبد اٌّز٠ت 

 اٌزٟ رزؾٛي إٌٝ اٌؾبٌخ اٌغبص٠خ ف١مً اٌؼغؾ اٌجخبسٞ ٌٍّؾٍٛي .

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

 اٌطؾٓ ٠ض٠ذ ِٓ عشػخ اٌزٚثبْ . -36

 .ز٠ت ٚاٌّزاة فزضداد عشػخ اٌزٚثبِْغبؽخ اٌغطؼ اٌّشزشوخ ث١ٓ اٌّ فزضدادط/ ألْ اٌطؾٓ ٠ؾٛي اٌّزاة إٌٝ عغ١ّبد طغ١شح 

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

 ٠الؽظ رىْٛ فمبػبد ٘ٛائ١خ فٟ اٌّبء لجً اٌٛطٛي إٌٝ دسعخ غ١ٍبٔٗ. -33

    اوزغبثٙب ٌّبء ٚاٌزٟ رظبػذ ٔز١غخ فٟ اط/ ألٔٗ ثض٠بدح دسعخ اٌؾشاسح رمً رٚثب١ٔخ اٌغبص فزخشط  غبصاد اٌٙٛاء اٌغٛٞ اٌزائجخ 

 ؽبلخ ؽشو١خ ٚرزؾٛي ٌٍؾبٌخ اٌغبص٠خ .      

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

 ٓ اٌضِٓ .٠زغ١ش ؽؼُ اٌّششٚثبد اٌغبص٠خ ػٕذ رشن اٌضعبعخ ِفزٛؽخ ٌفزشح ِ -34

  اٌزائت فٟ اٌّبء ٚرزغشة    ٠CO2مً ػٍٝ عطؼ اٌّؾٍٛي ِجبششح ، ف١مً رشو١ض غبص  CO2ط/ ألْ اٌؼغؾ اٌغض٠ئٟ ٌغبص 

 فمبػبرٗ خبسط اٌضعبعخ ف١زغ١ش اٌطؼُ .     

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

 ال رّضً ؽشاسح االؽزشاق اٌم١بع١خ ٌٍىشثْٛ . C(s)  +  ½O2(g)           CO(g)اٌؾشاسح اٌّظبؽجخ ٌٍزغ١ش اٌزبٌٟ : -35

 .CO2ط/ ألْ االؽزشاق غ١ش ربَ ٌزىْٛ أٚي أوغ١ذ اٌىشثْٛ ٌؼذَ ٚعٛد و١ّخ وبف١خ ِٓ األوغغ١ٓ ٌزى٠ٛٓ 

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

  + CO(g)  اٌؾشاسح اٌّظبؽجخ ٌٍزغ١ش اٌزبٌٟ :     -36
1
/2O2(g)           CO2(g) ال رؼزجش ؽشاسح رى٠ٛٓ ل١بع١خ ٌـCO2. 

 ِشوت ١ٌٚظ ػٕظش. COب اٌم١بع١خ ؽ١ش أْ ٌُ ٠زىْٛ ِٓ ػٕبطشٖ األ١ٌٚخ فٟ ؽبٌزٙ CO2صبٟٔ أوغ١ذ اٌىشثْٛ  ط/ ألْ 

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

 ( .H2( رغبٚٞ ؽشاسح االؽزشاق اٌم١بع١خ ٌغبص ا١ٌٙذسٚع١ٓ )  H2Oؽشاسح اٌزى٠ٛٓ اٌم١بع١خ ٌٍّبء اٌغبئً )  -32

 .H2رغبٚٞ و١ّخ اٌؾشاسح إٌّطٍمخ ػٕذ اؽزشاق ِٛي ٚاؽذ ِٓ  H2Oألْ و١ّخ اٌؾشاسح إٌّطٍمخ ػٕذ رى٠ٛٓ ِٛي ٚاؽذ ِٓ  ط/

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

 ؾشاسح( رغبػذ ػٍٝ عشػخ اٌزٚثبْ .ػ١ٍّخ اٌزغخ١ٓ )سفغ دسعخ اٌ  -38

ط/ ألْ ؽبلخ ؽشوخ عض٠ئبد اٌّبء رضداد ػٕذ دسعبد اٌؾشاسح اٌّشرفؼخ ، ِّب ٠ض٠ذ ِٓ اؽزّبالد لٛح رظبدَ عض٠ئبد اٌّبء 

 ثغطؼ اٌجٍٛساد فزضداد عشػخ اٌزٚثبْ .
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 ٞ ٌٙزا إٌٙش .ػٕذ أخز أؽذ اٌّظبٔغ اٌّبء اٌجبسد ِٓ إٌٙش ٠ٚؼ١ذٖ ا١ٌٗ عبخًٕب فٙٛ ٠غجت رٍٛس ؽشاس -39

ط/ ألْ اسرفبع دسعخ ؽشاسح ِبء إٌٙش ٠ؤدٞ إٌٝ رم١ًٍ رشو١ض األوغغ١ٓ اٌّزاة )ثغجت لٍخ رٚثب١ٔزٗ( ِّب ٠ؤصش عٍجًب ػٍٝ ؽ١بح 

 إٌجبربد ٚاٌؾ١ٛأبد اٌّبئ١خ .

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

 ثىزً اٌٙٛاء فٛق اٌّشجغ ثجخبس اٌّبء إلٔزبط االِطبس االططٕبػ١خ .   AgIرجزس ثٍٛساد ٠ٛد٠ذ اٌفؼخ  -41

ط/ ألْ عض٠ئبد اٌّبء رٕغزة إٌٝ أ١ٔٛٔبد ٠ٛد٠ذ اٌفؼخ ِىٛٔخً لطشاد ِبئ١خ رؼًّ ثذٚس٘ب وجٍٛساد ثذء رجٍٛس ٌغض٠ئبد ِبء 

 ّبء ٚرىجش ِغ ِشٚس اٌٛلذ ٌزغمؾ ػٍٝ ١٘ئخ أِطبس .أخشٜ ، ٚ٘ىزا رّٕٛ لطشاد اٌ

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

 .πساثطخ ل٠ٛخ ألٜٛ ِٓ اٌشاثطخ ثبٞ  σاٌشاثطخ ع١غّب  -40

ٓ رس١٠ٓ سأًعب ثشأط ٟٚ٘ لظ١شح ٚوضبفزٙب اإلٌىزش١ٔٚخ وج١شح ث١ّٕب اٌشاثطخ ثبٞ ط/ ألْ اٌشاثطخ ع١غّب ٔبرغخ ػٓ رذاخً فٍى١

 ٔبرغخ ِٓ رذاخً فٍى١ٓ رس١٠ٓ عٕجًب ثغٕت ٟٚ٘ ؽ٠ٍٛخ ٚػؼ١فخ ٚوضبفزٙب اإلٌىزش١ٔٚخ ل١ٍٍخ .

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

 .ٌزفبػً اال٠ضبٔٛي ِغ ؽّغ األع١ز١ه ٌزى٠ٛٓ االعزش ٚاٌّبء ٠غبٚٞ طفش  H∆اٌزغ١ش فٟ اإلٔضبٌجٟ -46

٠ٛٓ اٌشٚاثؾ فٟ ط/ ألْ و١ّخ اٌؾشاسح اٌالصِخ ٌزفى١ه اٌشٚاثؾ فٟ عض٠ئبد اٌّزفبػالد رغبٚٞ)رؼبدي( و١ّخ اٌؾشاسح اٌالصِخ ٌزى

 ٔٛارظ(.∆ Hِزفبػالد = H∆) عض٠ئبد إٌٛارظ

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

 ٠ضداد اٌؼغؾ اٌجخبسٞ ٌٍغبئً ثض٠بدح دسعخ اٌؾشاسح . -43

 ضداد اٌؼغؾ اٌجخبسٞ .ط/ ألٔٗ وٍّب صادد دسعخ اٌؾشاسح صادد و١ّخ اٌجخش إٌبرظ ِٓ اٌغبئً ٚثبٌزبٌٟ ٠

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

 رمبط اٌّٛالس٠خ ثبٌّٛالد ٌىً ٌزش ِٓ اٌّؾٍٛي ثذاًل ِٓ اٌغشاِبد ٌىً ٌزش . -44

 ١خ رى٠ٛٓ ِؾ١ٌٍٛٓ ثأػذاد ِزغب٠ٚخ ِٓ اٌغغ١ّبد اٌّّضٍخ ٌىً ؽغُ ِؼ١ٓ .ط/ ألْ اعزخذاَ ػذد اٌّٛالد ٌىً ٌزش ٠غًٙ ػٍّ

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

 ١ٌٍٕزشٚع١ٓ : ال ٠ؼزجش اٌزغ١ش اٌؾشاسٞ اٌّظبؽت ٌٍزفبػً اٌزبٌٟ ؽشاسح اؽزشاق ل١بع١خ -45

N2(g)  +  2O2(g)              N2O4(g)  , H= + 9.6KJ /mol 

ب ًّ  ط/ ألْ اٌزفبػً ِبص ٌٍؾشاسح ٚؽشاسح االؽزشاق ؽشاسح ِٕطٍمخ رأخز اشبسح عبٌجخ دائ

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

 ٠غزخذَ اٌزشو١ض اٌّٛالٌٟ ػٕذ ؽغبة االسرفبع فٟ دسعخ اٌغ١ٍبْ ٚاالٔخفبع فٟ دسعخ اٌزغّذ ٚال ٠غزخذَ اٌزشو١ض اٌّٛالسٞ. -46

 ط/ ألٔٗ ثبسرفبع دسعخ اٌؾشاسح ٠زّذد اٌّؾٍٛي ٠ٚضداد اٌؾغُ ٚثبٌزبٌٟ عٛف ٠زغ١ش ٠ٚىْٛ غ١ش دل١ك ث١ّٕب اٌزشو١ض اٌّٛالٌٟ 

 ػٍٝ وزٍخ اٌّز٠ت ٚاٌّزاة ٟٚ٘ صبثزخ ٚال رزغ١ش ثزغ١ش دسعخ اٌؾشاسح . ٠ؼزّذ    

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

 رؼجش ػٓ إٌغت اٌّئ٠ٛخ .٠غت أْ رٛػؼ اٌٍّظمبد اٌزٟ رٛػغ ػٍٝ إٌّزغبد اٌّخزٍفخ اٌٛؽذاد اٌزٟ  -42

 ط/ ثغجت ٚعٛد ٔٛػ١ٓ ِٓ إٌغت اٌّئ٠ٛخ ٌٍّؾب١ًٌ ، ٟٚ٘ ٔغجخ ِئ٠ٛخ وز١ٍخ ٚٔغجخ ِئ٠ٛخ ؽغ١ّخ .

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

 ٌٍزفبػً اٌطبسد ٌٍؾشاسح ٠ىْٛ ثئشبسح عبٌجخ )ألً ِٓ اٌظفش(.H∆ اٌزغ١ش فٟ اإلٔضبٌجٟ  -48

 ط/ ألْ اٌّؾزٜٛ اٌؾشاسٞ ٌٍّٛاد اٌّزفبػٍخ أوجش ِٓ اٌّؾزٜٛ اٌؾشاسٞ ٌٍّٛاد إٌبرغخ ؽ١ش ٠طشد إٌظبَ اٌؾشاسح ٌّؾ١طٗ.

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

 ِٓ اٌظفش(. وجش)أ ِٛعجخ٠ىْٛ ثئشبسح ٌٍؾشاسح  ّبطخٌٍزفبػً اHٌ∆ اٌزغ١ش فٟ اإلٔضبٌجٟ  -49

 ِٓ ِؾ١طٗ.إٌظبَ اٌؾشاسح  ّزضاٌؾشاسٞ ٌٍّٛاد إٌبرغخ ؽ١ش ٠ ِٓ اٌّؾزٜٛ طغشٜٛ اٌؾشاسٞ ٌٍّٛاد اٌّزفبػٍخ أط/ ألْ اٌّؾز

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

 ال رزٚة أٞ و١ّخ إػبف١خ ِٓ وٍٛس٠ذ اٌظٛد٠َٛ ) ٍِؼ اٌطؼبَ ( اٌظٍت فٟ اٌّبء ثؼذِب ٠ظً اٌّؾٍٛي إٌٝ ؽبٌخ رشجغ.  -51

 عشػخ اٌزٚثبْ ِغ ِؼذي عشػخ اٌزجٍٛس.ألْ اٌّؾٍٛي ٚطً ٌؾبٌخ ارضاْ ؽ١ش ٠زغبٜٚ ِؼذي ط/ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 : اِأل اٌفشاغبد فٟ اٌغًّ اٌزب١ٌخ ثّب ٠ٕبعجٙب   : ٌشاٌغؤاي اٌضب

 غب١ّ٘خ أْ وً صٚط ِٓ إٌىزشٚٔبد اٌزشاثؾ ٠مغ ث١ٓ اٌزسر١ٓ اٌّزشاثطز١ٓ.... ٌٍشاثطخ اٌزٔظش٠خ ٠ٌٛظرفزشع .. -0

 ..... عبٔج١خث١ٓ األفالن اٌزس٠خ ثطش٠مخ  ِؾٛس٠خ أٚ .....  ٠ّىٓ ؽذٚس اٌزذاخً -2

 .... ع١غّبوً ساثطخ رغب١ّ٘خ أؽبد٠خ فٟ اٌى١ّ١بء رغّٝ ...  -3

 س اٌزٞ ٠ظً ث١ٓ ٔٛارٟ اٌزسر١ٓ اٌّزشاثطز١ٓ فٟ اٌشاثطخ ع١غّب. ... ػٍٝ ؽٛي اٌّؾٛ ِزّبصًرزٛصع اٌىضبفخ االٌىزش١ٔٚخ ثشىً ...  -4

 .. .٠9غبٚٞ .. 2CH=CH-=CH2CHفٟ اٌّشوت  σ ػذد اٌشٚاثؾ ع١غّب -5

 .....1s فٟ عضا ا١ٌٙذسٚع١ٓ اٌشاثطخ ع١غّب رٕزظ ِٓ رذاخً إٌىزشٟٚٔ رؾذ اٌّغزٜٛ .... -6

 ...اٌضالص١خ... ٚ...اٌضٕبئ١خٌزغب١ّ٘خ ...فٟ اٌغض٠ئبد اٌزٟ رؾزٛٞ ػٍٝ اٌشاثطخ اπ رزٛاعذ اٌشاثطخ ثبٞ  -7

 ...٠.3غبٚٞ .. π... ٚػذد اٌشٚاثؾ ثب12ٞ..٠غبٚٞ .             فٟ اٌّشوت σ ػذد اٌشٚاثؾ ع١غّب -8

 .... σع١غّب  ..... ٚساثطخ ِٓ إٌٛع ....πثبٞػٍٝ ساثطز١ٓ ِٓ إٌٛع .... ٠N     Nؾزٛٞ عضٞء ا١ٌٕزشٚع١ٓ     -9

 ..... اإلػبفخرزفبػً ثـــ .... π اٌشاثطخ ثبٞ اٌغض٠ئبد اٌزٟ رؾزٛٞ ػٍٝ  -01

 .......z3pرزىْٛ اٌشاثطخ ع١غّب ػٕذ رذاخً اٌفٍى١ٓ ...... 2Clفٟ عضٞء اٌىٍٛس  -00

 ...... 180ٚاٌضا٠ٚخ ف١ٗ رغبٚٞ ...  .....2رغبٚٞ ..... spػذد األفالن اٌّٙغٕخ ٌزسح اٌىشثْٛ فٟ اٌزٙغ١ٓ  -02

 ...... 2ْ رىْٛ ػذًدا ِٓ اٌشٚاثؾ اٌزغب١ّ٘خ ٠غبٚٞ .... ؽغت ٔظش٠خ ساثطخ اٌزىبفؤ فئْ رسح اٌىشثٛ -03

... ٚٔٛع اٌزٙغ١ٓ ... أسثؼخ٠غبٚٞ ..  4CHػذد األفالن اٌّٙغٕخ فٟ ا١ٌّضبْ  -04
3

sp              ..... 

 .... ػٍٝ ٔٛع األفالن اٌزٟ أذِغذ ٌزٕزظ األفالن اٌّٙغٕخ . اٌزٙغ٠ٓ١ؼزّذ ....  -05

٘ٛ .... ) اٌزٟ اوزغجذ ؽبلخ ( اٌّضبسحاٌزشر١ت اإلٌىزشٟٚٔ ٌزسح اٌىشثْٛ   -06
3

2p 
1

2s 
2

1s.... 

sp.. ث١ٓ فٍه ِؾٛس٠ٞؾذس رذاخً .   CH2=CH2فٟ عضٞء غبص اإل٠ض١ٓ -07
2

 فٟ ا١ٌٙذسٚع١ٓ. 1sٌزسح اٌىشثْٛ ٚاٌفٍه  

 ٠غبٚٞ ...... ٚشىٍٗ فٟ اٌفشاؽ ........... H2C=CH2 ػذد األفالن غ١ش اٌّٙغٕخ اٌّزذاخٍخ فٟ عضٞء اإل٠ض١ٓ  -08

 ... خطٟٚشىٍٗ فٟ اٌفشاؽ ...  ..... sp ... ٚٔٛع اٌزٙغ١ٓ ف١ٗ ...٠.4غبٚٞ .. 2H2Cألفالن اٌّٙغٕخ فٟ اإل٠ضب٠ٓ ػذد ا -09

وً رسح وشثْٛ فٟ اٌجٕض٠ٓ رمَٛ ثؼًّ رٙغ١ٓ ِٓ إٌٛع ....  -21
2

sp . ٗٚاٌضا٠ٚخ ف١ ......
o 

120 .... 

 .ث١ٓ اٌشٚاثؾ .... اٌضٚا٠ب... ٕٙب ٚؽٛي اٌشٚاثؾ ث١وً رساد اٌىشثْٛ اٌغزخ فٟ اٌجٕض٠ٓ ِزىبفئخ ِٓ ؽ١ش  -20

... ث١ٓ رسح أؽبد٠خ.. ث١ٓ رسرٟ اٌىشثْٛ ، ٚساثطخ رغب١ّ٘خ ...صالص١خػٍٝ ساثطخ رغب١ّ٘خ ... ٠C2H2ؾزٛٞ عضٞء اإل٠ضب٠ٓ -22

 اٌىشثْٛ ٚا١ٌٙذسٚع١ٓ.

  ثبٞٔبد اٌشاثطخ ثخ ِٓ رذاخً اٌىزشٚفٟ عضٞء اٌجٕض٠ٓ رىْٛ رساد اٌىشثْٛ اٌغذ فٟ شىً ِغزٛٞ ؽٍمٟ عذاعٟ ٠ظبؽجٗ عؾب -23

 ..١٘ذسٚع١ٕ١خ.ء ساثطخ ٚاٌشاثطخ ث١ٓ عض٠ئبد اٌّب أؽبد٠خ رغب١ّ٘خاٌشاثطخ ث١ٓ رسرٟ األوغغ١ٓ ٚا١ٌٙذسٚع١ٓ فٟ اٌّبء ساثطخ. . -24

.... ٚاٌضا٠ٚخ ف١ٗ رغبٚٞ....ِزغب٠ٚخ  فٟ عضٞء اٌّبء .... H-(O) لطج١خ اٌشٚاثؾ -25
o 

104.5 .... 

 .. اٌؼغؾ اٌجخبسٞ.أخفبع .. دسعخ غ١ٍبْ اٌّبء ٚ..اسرفبعاٌّبء ٠ؤدٞ إٌٝ .. ٚعٛد اٌشاثطخ ا١ٌٙذسٚع١ٕ١خ ث١ٓ عض٠ئبد -26

 .... ِبء اٌزجٍشػٍٝ ....  ِضب١ٌٓ CuSO4.5H2Oٚوجش٠زبد إٌؾبط اٌضسلبء  CaSO4.2H2Oٌغجظ ٠ؼزجش ا  -27

 . IIدسعخ رأ٠ٓ وٍٛس٠ذ اٌضئجك .. أوجش ِٓ دسعخ رأ٠ٓ وٍٛس٠ذ اٌظٛد٠َٛ فٟ ِؾٌٍٛٗ ... -28

 .....٠IIٛد٠ذ اٌشطبصِغ ِؾٍٛي ٠ٛد٠ذ اٌظٛد٠َٛ ٠زىْٛ ساعت ِٓ .. ١ٔIIزشاد اٌشطبص ػٕذ ِضط ِؾٍٛي  -29

 .... عبٌجخرفبػً رى٠ٛٓ اٌّبء ِٓ ػٕبطشٖ األ١ٌٚخ فٟ ؽبٌزٙب اٌم١بع١خ ٌٗ أضبٌجٟ ....  -31

 ....... عض٠ئٌٟزى٠ٛٓ ساثطخ ع١غّب رغّٟ فٍه ....   pِغ فٍه  sرذاخً فٍه  -30

 ..اٌغبئٍخ... ٚا١ٌّبٖ اٌغبص٠خ ِٓ اٌّؾب١ًٌ ..اٌظٍجخ.. ٚعج١ىخ اٌجشٚٔض ِٓ اٌّؾب١ًٌ.. ٌغبص٠خا٠ؼزجش اٌٙٛاء ِٓ اٌّؾب١ًٌ .. -32
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منصور مشاري أ/مدير المدرسة                                                 رئيس القسم أ/ أحمد عبدالهادي           
9 

 .. اٌز١بس اٌىٙشثبئٟ .ال ٠ٛطًغبص األ١ِٔٛب فٟ ؽبٌزٗ إٌم١خ أٚ اٌّغبٌخ..  -33

 . س اٌىٙشثبئٟ.. اٌز١ب٠ٛطً.. اٌز١بس اٌىٙشثبئٟ ، ث١ّٕب ِظٙٛس وجش٠زبد اٌجبس٠َٛ ..ال ٠ٛطًِؾٍٛي وجش٠زبد اٌجبس٠َٛ .. -34

 ...رأ٠ٕٙب)رفىىٙب( رخزٍف اإلٌىزش١ٌٚزبد فٟ لٛح رٛط١ٍٙب ٌٍز١بس اٌىٙشثبئٟ ثبخزالف دسعخ ...  -35

 ....ثٍٛساد غ١ش ِزأ٠ٕخ .... ٚعضء وج١ش ِٕٗ فٟ طٛسح .أ٠ٛٔبد٠ٛعذ عضء ػئ١ً ِٕٗ فٟ طٛسح .. IIػٕذ رٚثبْ وٍٛس٠ذ اٌضئجك -36

 ...اٌؼغؾ اٌٛالغ ػٍٝ اٌغبص فٛق عطؼ اٌغبئً. أخفبعبػذ ٠ٚشعغ رٌه إٌٝ ػٕذ فزؼ صعبعٗ ا١ٌّبٖ اٌغبص٠خ فبْ اٌغبص ٠زظ  -37

 .......اٌزٚثب١ٔخ  ٠ّىٓ رٛلغ ساعت ِٓ خالي اسشبداد لٛاػذ ....  -38

 .......  ١٘ذسٚع١ٕ١خ ٠ؼٛد عجت اسرفبع دسعخ غ١ٍبْ اٌّبء إٌٝ رغّغ عض٠ئبرٗ ثشٚاثؾ  .... -39

 .... خطٟ٘ٛ ....   A -  H     A-Hاٌشىً اٌفشاغٟ ٌغضٞء اٌّشوت   -41

 .... اٌّبء٠زىْٛ ِبء اٌزجٍش ػٕذ ارؾبد أ٠ٛٔبد اٌّزاة ثمٛح ِغ ....  -40

 ٌٍّبء. ...... اٌمطج١خ فٟ عضٞء اٌّبء ٠غجت اٌخبط١خ ...... O – Hاٌشىً اٌضاٚٞ ٌٍشاثطز١ٓ  -42

اٌضا٠ٚخ ث١ٓ األفالن اٌّٙغٕخ  -43
2

sp – 
2

sp ........ ٞٚفٟ رسح ِب رغب
o

120........ 

فئْ األ٠ٛٔبد اٌّزشبثٙخ ٟ٘ ....... IIوٍٛس٠ذ اٌىبٌغ١َٛ ِغ ِؾٍٛي ١ٔزشاد اٌشطبص ػٕذ خٍؾ ِؾٍٛي  -44
-

3, NO 
2+

Ca .... 

 ٚػبء ٠ؾزٛٞ ػٍٝ وً ِٓ ) -45
-

, Cl 
+

, Na 
-

3, NO 
+

Ag ) ..... ٛ٘ فئْ ط١غخ اٌّشوت اٌزٞ ٠زشعتAgCl..... 

 اٌّز٠تزاة إٌٝ ػذد عغ١ّبد ٌٍّؾب١ًٌ ػٍٝ رشو١ض ٔغجخ ػذد عغ١ّبد اٌّ....   اٌّزشاثطخ...رؼزّذ اٌخٛاص  -46

 وٍّب صاد اٌؼغؾ اٌغض٠ئٟ ػٍٝ عطؼ اٌّؾٍٛي. ١ٔخ اٌغبصرٚثب.... رضداد ... -47

 .... AgI ٠ٛد٠ذ اٌفؼخق اٌّشجغ ثجخبس اٌّبء ثجٍٛساد ِٓ ... اٌٙٛاء فٛ ٌزى٠ٛٓ اٌّطش االططٕبػٟ ٠زُ ثزس اٌغؾت اٌزٟ -48

 ...... ِزٛاص١٠ٓاٌفٍى١ٓ اٌّزذاخ١ٍٓ .....  ٠ىْٛ ِؾٛسٞ ػٕذِب πرٕزظ اٌشاثطخ اٌزغب١ّ٘خ ِٓ إٌٛع ثبٞ  -49

... 4HSi ٔٛع اٌزٙغ١ٓ فٟ اٌّشوت -51
3

sp.....  .... لُّ ) ٘شَ سثبػٟ اٌغطٛػ(، ٚشىٍٗ فٟ اٌفشاؽ ....              

    .. g60...%( وز١ٍب رغبٜٚ 12ِٓ ِؾٍٛي رشو١ضٖ )  (g 500)اٌالصَ ٌٍؾظٛي ػٍٝ  HNO)3(وزٍخ ؽّغ ا١ٌٕزش٠ه  -50

 ....... صبثذ اٌؼضي ػب١ٌخ ػٍٟ االراثخ رؼضٞ ٌٍم١ّخ اٌؼب١ٌخ ٌــــ .....  ٌٍّبء لذسح  -52

 ................٘ٛ .. HC≡C-CH3ػذد اٌزذاخالد اٌّؾٛس٠خ ث١ٓ االفالن اٌّخزٍفخ فٟ عضٞء اٌجشٚثب٠ٓ  -53

 ................. ٘ٛ  HC≡C-CH3ػذد اٌزذاخالد اٌغبٔج١خ ث١ٓ االفالن اٌّخزٍفخ فٟ عضٞء اٌجشٚثب٠ٓ  -54

 . فٟ اٌّبء  ....شؾ١ؼ اٌزٚثبْ ... IIز١ذ اٌؾذ٠ذ٠رجؼب ٌمٛاػذ اٌزٚثب١ٔخ لبْ وجش -55

 ...... عٕجب اٌٟ عٕت  ٌّزٛاص٠خفٟ عضٞء إٌزشٚع١ٓ ٔز١غخ رذاخً االفالن ..... ا  πرزىْٛ اٌشاثطزبْ  -56

sp ث١ٓ فٍه.... ِؾٛسٞ  ٠ؾذس رذاخً ...  C2H4عضٞء غبص اإل٠ض١ٓفٟ  -57
2

 فٟ ا١ٌٙذسٚع١ٓ. 1sٌزسح اٌىشثْٛ ٚاٌفٍه  

 ٠ٟٛٔب ِغ عضئ١بد اٌّبء فبْ اٌّشوت األ٠ٛٔبد  اٌّشوت األ٠ٟٛٔ اوجش ِٓ لٜٛ رغبرثٙأػٕذِب رىْٛ لٛٞ اٌزغبرة ث١ٓ  -58

 .... فٟ اٌّبء .   ال ٠زٚة ...

ِٓ اٌّبء اٌّمطش إٌٝ ِؾٍٛي اٌؾّغ  (100mL)ٚػٕذ إػبفخ  (M 0.3)ثزشو١ض  (200mL)ِؾٍٛي ٌؾّغ ا١ٌٕزش٠ه ؽغّٗ  -59

 .......... M..... 0.2 فبْ رشو١ضٖ ٠ظجؼ اٌغبثك

ِٓ اٌّبء فبْ إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ اٌىز١ٍخ ٌىٍٛس٠ذ اٌظٛد٠َٛ فٟ اٌّؾٍٛي  g  90 )ِٓ وٍٛس٠ذ اٌظٛد٠َٛ فٟ   ) g  10 )ػٕذ إراثخ ) -61

 ......  %10 .......رغبٜٚ    

 اٌغ١ٍبْ ٚاالٔخفبع فٟ دسعخ اٌزغّذ .... ث١ٓ اٌؼغؾ اٌجخبسٞ ٚواًل ِٓ االسرفبع فٟ دسعخ  ؽشد٠خ رٛعذ ػاللخ ...... -60

فئْ و١ّخ اٌؾشاسح  إٌّطٍمخ ػٕذ  ،kJ / mol -1560 ( رغبٚٞ  C2H6= 30إرا وبٔذ ؽشاسح االؽزشاق اٌم١بع١خ ٌغبص اإل٠ضبْ)  -62

 ...-kJ  ...780ِٓ غبص اإل٠ضبْ رغبٚٞ g 15اؽزشاق 

WWW.KweduFiles.Com



 6106/6102 أٌٚٝفزشح  -اٌى١ّ١بء ٌٍظف اٌؾبدٞ ػشش اٌؼٍّٟ   -لغُ اٌؼٍَٛ -صب٠ٛٔخ طجبػ إٌبطش اٌظجبػ
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 ........... 1ٌٍّز٠ت ٚاٌّزاة ٠غبٚٞ ........  ِغّٛع اٌىغش اٌٌّٟٛ -63

 اٌفغفٛس .رزىْٛ ِٓ أشجبٖ اٌفٍضاد ٚاٌالفٍضاد ِّضٚعخ ثى١ّخ ػئ١ٍخ ِٓ ِزاة ....   اٌّؾب١ًٌ اٌظٍجخ.... -64

 ...... طٍجخ.......  ٚرىْٛ ؽبٌخ اٌّؾٍٛي ......غبص٠خ .... ١ذسٚع١ٓ فٟ اٌجالر١ٓ رىْٛ ؽبٌخ اٌّزاةفٟ ِؾٍٛي اٌٙ -65

 ......... ِؾٍٛيٝ ١٘ئخ ..... ٠ٛطً وٍٛس٠ذ ا١ٌٙذسٚع١ٓ اٌز١بس اٌىٙشثبئٟ ػٕذِب ٠ىْٛ ػٍ -66

 ... AgI ػٕذ اػبفخ ِؾٍٛي ٠ٛد٠ذ اٌجٛربع١َٛ إٌٝ ِؾٍٛي ٔزشاد اٌفؼخ ٠زىْٛ ساعت ط١غزٗ ... -67

100ػٓ  ...رشرفغ.... ٚدسعخ اٌغ١ٍبْ ... ٠مً ػٕذ اػبفخ ل١ًٍ ِٓ اٌغىش إٌٝ اٌّبء فئْ اٌؼغؾ اٌجخبسٞ ..... -68
O
C.  

 ث١ٓ اٌّزاة ٚاٌّز٠ت ِّب ٠غشع ِٓ ػ١ٍّخ اإلراثخ . خخ اٌغطؼ اٌّشزشو... ِغبؽ رضداد ػٕذ ؽؾٓ اٌّزاة اٌظٍت ... -69

 m 0.1ِٓ دسعخ غ١ٍبْ ٔفظ اٌّؾٍٛي اٌزٞ رشو١ضٖ  ..أػٍٝ ِٓ.... m 0.4دسعخ غ١ٍبْ ِؾٍٛي اٌغىشٚص اٌزٞ رشو١ضٖ  -71

 ....... . أ٠ٛٔبد فٟ اٌّبء ٠زٛاعذ عضء ػئ١ً ِٕٗ ػٍٝ شىً .......  ػؼ١ف إٌىزشٚ ١ٌذػٕذِب ٠زٚة  -70

 .... طفش رغبٚٞ ... H∆ رىْٛ ... ٚ ال ؽشاسٞ.رفبػً .. ٚاٌّبء زى٠ٛٓ اإلعزشٌ ؽّغ األعز١ه ِغ اال٠ضبٔٛي ؼزجش رفبػ٠ً -72

 ........ و١ًٍبٚاٌّبء ٚاإل٠ضبٔٛي ٠ّزضعبْ اِزضاًعب .....   ...... عضئ١ًب اٌّبء ٚصبٟٔ ١ِض١ً إ٠ضش  ٠ّزضعبْ اِزضاًعب .... -73

  ِبء. L½.. ِٛي ِٓ وٍٛس٠ذ اٌظٛد٠َٛ فٟ .٠0.4ٍضَ إراثخ .. 0.8Mٛد٠َٛ رشو١ضٖ ٌزؾؼ١ش ِؾٍٛي ِبئٟ ِٓ وٍٛس٠ذ اٌظ -74

 ..... ٌٍؾشاسح . ؽبسدفئْ اٌزفبػً ٠ىْٛ .....  H∆إرا وبْ اٌزغ١ش فٟ اإلٔضبٌجٟ ٌٗ إشبسح عبٌجخ  -75

 gرغبٚٞ ... 0.5m( ٌزؾؼ١ش ِؾٍٛي رشو١ضٖ NaOH = 40ِٓ ١٘ذسٚوغ١ذ اٌظٛد٠َٛ ) 8gوزٍخ اٌّبء اٌّمطش اٌالصَ إلراثخ  -76

 ٟ٘ ..... 0.2ٚرشو١ض اٌغىش ف١ٗ ثبٌىغش اٌٌّٟٛ ٠غبٚٞ  20molاٌالصَ ٌزؾؼ١ش ِؾٍٛي ػذد ِٛالرٗ  (H2O=18وزٍخ اٌّبء ) -77

 100.52(  ٠غٍٟ ػٕذ   mol / kg 0.1إرا ػٍّذ أْ ِؾٍٛي ا١ٌٛس٠ب فٟ اٌّبء رشو١ضٖ )  -78
o
C )  ) ْفئKbp ....... ٞٚ٠غب 

 0.1 )( فبْ دسعخ غ١ٍبْ ِؾٍٛي ِبئٟ ٌّبدح ِزاثخ غ١ش ِزطب٠شح  رشو١ضٖ ºC /m 512 .0ٌّبء) إرا وبْ صبثذ اٌغ١ٍبْ اٌّٛالٌٝ ا -79

mol/kg)  ٜٚ٠غب  .....C
O

100.05  ...... 

فئْ  273.5Kjِٕٗ ٠ٕطٍك  5.7g، ٚػٕذ اؽزشاق  5470kJ/mol-إرا وبٔذ ؽشاسح االؽزشاق اٌم١بع١خ ألؽذ أٔٛاع اٌٛلٛد ٟ٘  -81

  ....... 114g/molخ ٌٙزا اٌٛلٛد رغبٚٞ ...... اٌطبلخ ، فئْ اٌىزٍخ اٌغض٠ئ١

 . (1m).... اٌؼغؾ اٌجخبسٞ ٌّؾٍٛي رشو١ضٖ  ألً ِٓ...  5m))اٌؼغؾ اٌجخبسٞ ٌّؾٍٛي رشو١ضٖ  -80

 ... ٌٍؾشاسح . اٌّبطخرفبػً اٌىشثْٛ ِغ ا١ٌٙذسٚع١ٓ فٟ اٌظشٚف اٌم١بع١خ ٌزى٠ٛٓ غبص اإل٠ضب٠ٓ ِٓ اٌزفبػالد ...  -82

 ...عبٌجخ... ٌٙزا اٌزفبػً ٌٙب إشبسح Hrفئْ ل١ّخ  H) ٔٛارظ (أوجش ِٓ   H)ِزفبػالد( ١ّخ فٟ رفبػً ِب إرا وبٔذ ل -83

  mol/2H2(g) + O2(g)           2H2O(l) , H = - 572 kJؽغت اٌّؼبدٌخ اٌى١ّ١بئ١خ اٌؾشاس٠خ اٌزب١ٌخ :    -84

 …kJ / mol…-286ؽشاسح االؽزشاق اٌم١بع١خ ١ٌٍٙذسٚع١ٓ رغبٚٞ   فئْ      

 mol H= +37 kJ ,  CH3OH(l)             CH3OH(g) /غت اٌّؼبدٌخ اٌؾشاس٠خ اٌزب١ٌخ     ؽ -85

  اٌزغ١ش فٟ اإلٔضبٌجٟ ١ٌٍّضبٔٛي اٌغبئًِٓ …أوجش…اٌزغ١ش فٟ اإلٔضبٌجٟ ٌجخبس ا١ٌّضبٔٛي فئْ       

 .. عشاَ.120...ٍٛيِٓ وزٍزٗ عٍٛوٛص فزىْٛ وزٍخ اٌّبء فٟ ٘زا اٌّؾ  ٠20ؾزٛٞ ػٍٟ %   g 150ِؾٍٛي وزٍزٗ   -86

 . .. دسعخ رغّذ اٌّؾٍٛي اٌّشوض وجش ِٓأ....  اٌّخفف دسعخ رغّذ اٌّؾٍٛي -87

اٌىبٌغ١َٛ  ألوغ١ذ ، فئْ ؽشاسح اٌزى٠ٛٓ اٌم١بع١خ kJ 318-( رغبٚٞ Ca = 40( ِٓ اٌىبٌغ١َٛ )g 20إرا وبٔذ ؽشاسح اؽزشاق )  -88

CaO  ٞٚرغب kJ/mol ...- 636... 

 ......... رظً صبثزخ فئْ وزٍخ اٌجٍٛساد غ١ش اٌزائجخ .......... ػٕذ ٚطٛي اٌّؾٍٛي ٌؾبٌخ رشجغ -89

 ..... االِزضاط اٌىٍٟ ػ١ٍّخ رٚثبْ اٌغٛائً فٟ ثؼؼٙب اٌجؼغ ِّٙب وبٔذ و١ّخ واًل ِٕٙب رغّٝ ...... -91

 .... اٌزٚثبْ واًل ِٕٙب فٟ ا٢خش . شؾ١ؾخ ٠طٍك االِزضاط اٌغضئٟ ػٍٝ اٌغٛائً ..... -90

 شاف١ذ ػ١ٍّخ ..................... ٌٍؾشاسح .ػ١ٍّخ رؾٛي اٌّبط إٌٝ ع -92
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 : في المربع المقابل لإلجابة الصحيحة التي تكمل كال من الجمل التالية ( ) ضع عالمة  السؤال الرابع : 
 : ػذاع١ّغ ِب ٠ٍٟ ِٓ خٛاص اٌشاثطخ ع١غّب  -0

 )    ( وً ساثطخ رغب١ّ٘خ أؽبد٠خ.                                                          ألٜٛ ِٓ اٌشاثطخ ثبٞ)    (    

   ( ) .رؾذس لجً اٌشاثطخ ثبٞ)    (                                        ِشوجبرٙب رزفبػً ثبإلػبفخ 

 : ػذاع١ّغ اٌّشوجبد اٌزب١ٌخ وً سٚاثطٙب ِٓ إٌٛع ع١غّب  -6

CH4  (    )                            )    (CH2Cl2                   ( ) C2H4                   )    (C2H6 

 :CH3COOHػذد اٌشٚاثؾ ع١غّب فٟ اٌّشوت  -3

   )    (5                          )    (6                                 ( )7                        )    (8 

  طخ :فٟ عضا اٌىٍٛس رٕزظ ساث 3pzػٕذ رذاخً اٌىزشٟٚٔ اٌفٍى١ٓ  -4

 رغب١ّ٘خ أؽبد٠خ  ( )         )    ( رغب١ّ٘خ صالص١خ             )    ( رٕبعم١خ               )    ( رغب١ّ٘خ صٕبئ١خ        

 ٠ؾزٛٞ ػٍٝ: N2عضٞء ا١ٌٕزشٚع١ٓ  -5

          )    ( ساثطزبْ ع١غّب فمؾ .                                      )    ( ساثطزبْ ع١غّب ٚساثطخ ثبٞ   

 (  )   ٞساثطزبْ ع١غّب ٚساثطزبْ ثبٞ                          ساثطخ ع١غّب ٚساثطزبْ ثب )    ( 

spع١ّغ اٌّشوجبد اٌزب١ٌخ ٔٛع اٌزٙغ١ٓ ف١ٙب  -6
3

 ػذا: 

CH4  (    )                           )    (CH2Cl2               ( )BCl3                   )    (C2H6 

spفالن اٌّٙغٕخ األ -2
3

 :ػذاٌٙب اٌخظبئض اٌزب١ٌخ  

109.5)    ( اٌضا٠ٚخ ث١ٕٙب 
o

                                       ( )            ػذد٘ب صالصخ 

 )    ( شىٍٙب إٌٙذعٟ سثبػٟ اٌغطٛػ                           )    ( رٛعذ فٟ عضٞء ا١ٌّضبْ       

 ٔبرغخ ِٓ رذاخً اٌفٍى١ٓ :HCl ( 1H, 17Cl)  فٟ عضٞء وٍٛس٠ذ ا١ٌٙذسٚع١ٓ σ اٌشاثطخ اٌزغب١ّ٘خ ع١غّب  -8

   )    (s  ِغs                           )    (px  ِغpx                      ( ) p   ِغs             )    (pz  ِغpz 

spع١ّغ اٌّشوجبد اٌزب١ٌخ ٔٛع اٌزٙغ١ٓ ف١ٙب  -9
2

 : ػذا 

C2H4  (    )                           ( )CH2Cl2                      )    (  BCl3                              )    (H-C=O 

spاألفالن اٌّٙغٕخ  -01
2

 :ػذاٌٙب اٌخظبئض اٌزب١ٌخ  

120)    ( اٌضا٠ٚخ ث١ٕٙب      
o

          )    ( ػذد٘ب صالصخ                                                        

 رٛعذ فٟ عضٞء اإل٠ضبْ ( ) )    ( شىٍٙب إٌٙذعٟ ِغزٛٞ ِضٍضٟ                                             

 : ػذاع١ّغ اٌخٛاص اٌزب١ٌخ ِٓ اٌخٛاص اٌٙبِخ ٌٍّبء  -00

 ؾ اٌجخبسٞ ٌٗ.اسرفبع اٌؼغ( ) )   ( اسرفبع دسعخ اٌغ١ٍبْ ٌٗ .                                               

    )   ( اسرفبع ل١ّخ صبثذ اٌؼضي ٌٗ.                                            )   ( اسرفبع اٌزٛرش اٌغطؾٟ ٌٗ .                    

SPِشوت ػؼٛٞ ١٘ذسٚوشثٟٛٔ ٠زىْٛ ِٓ رسر١ٓ وشثْٛ اٌزٙغ١ٓ فٟ وً ِّٕٙب  -06
3

 فبْ ط١غخ اٌّشوت ٟ٘: 

=CH2  (    )          CH2                   ( )CH3-CH3                  )    (  CH3COOH         )    (C    C-H  H- 

 ػ١ٍّخ رٙغ١ٓ األفالن رزُ ثخٍؾ)أذِبط(:– 03

 فٍى١ٓ رس١٠ٓ ِخزٍف١ٓ أٚ أوضش ٌٕفظ اٌزسح .( )                                 فٍى١ٓ رس١٠ٓ ِزشبث١ٙٓ ٌٕفظ اٌزسح )   ( 

                                       ٍى١ٓ رس١٠ٓ ِزشبث١ٙٓ أٚ أوضش ٌٕفظ اٌزسح                       )    ( فٍى١ٓ رس١٠ٓ ِخزٍف١ٓ ٌزسر١ٓ ِخزٍف١ٓ .                     )   ( ف 

 : ػذاع١ّغ ِب ٠ٍٟ ِٓ اإلٌىزش١ٌٚزبد اٌؼؼ١فخ  -04

    )   (CH3COOH                     ( ) MgSO4                 )   (NH3                  )   (HgCl2 

 اٌّشوت اٌزٞ ٠ٛطً اٌز١بس اٌىٙشثبئٟ عٛاء فٟ اٌّؾٍٛي اٌّبئٟ أٚ اٌؾبٌخ إٌّظٙشح ٘ٛ : -05

 غبص األ١ِٔٛب)   ( وؾٛي ؽجٟ                    )   ( وٍٛس٠ذ اٌظٛد٠َٛ     ( ) )   ( وجش٠زبد اٌجبس٠َٛ                

 :ػذاّٛاد اٌزب١ٌخ ِٛاد اٌىزش١ٌٚز١خ ع١ّغ اٌ -06

                                                       IIاٌغٍغش٠ٓ           )   ( ؽّغ األع١ز١ه              )   ( وجش٠زبد إٌؾبط ( )             وٍٛس٠ذ اٌظٛد٠َٛ)   (    

 ّؾب١ًٌ اٌزب١ٌخ  :ػذد األ٠ٛٔبد اٌّزىٛٔخ ألً ِٓ ػذد اٌجٍٛساد فٟ أؽذ اٌ -02

  )   (NaOH                )   (H2SO4                       )   (CaCl2                 ( )PbCl2   
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 :ػذاع١ّغ اٌّشوجبد اٌزب١ٌخ رىْٛ ِؾب١ًٌ اٌىزش١ٌٚز١خ ،  -08

 اٌغٍٛوٛص                                                                                                    ( )        )   (١٘ذسٚوغ١ذ طٛد٠َٛ       )   (وجش٠زبد ِغٕغ١َٛ            وٍٛس٠ذ اٌجٛربع١َٛ  )   ( 

   : ٘ٛ ٠Aٛطً اٌز١بس اٌىٙشثبئٟ فٟ اٌؾبٌخ إٌّظٙشح فمؾ ف١ىْٛ  ACO3 االفزشاػ١خ  ِشوت أ٠ٟٛٔ ط١غزٗ -09

    )   (K
+

                   )   (Na+                         )   (NH4
+

                       ( )Ca
2+

  

 ػٕذ رفبػً فٛعفبد اٌظٛد٠َٛ ِغ وٍٛس٠ذ اٌىشَٚ فئْ األ٠ٛٔبد اٌّزشبثٙخ رىْٛ: -61

      ( ) Na
+
 (aq)+ Cl

-
(aq)                                               )   ( Cr

3+
 (aq)+ Cl

-
(aq)   

      )   (PO4
3-

 (aq)+ Cr
3+

(aq)                                             )   (Na
+
 (aq)+ PO4

3-
(aq)   

 : ػذاع١ّغ أِالػ اٌفٛعفبد اٌزب١ٌخ رزٚة فٟ اٌّبء  -60

                                               )   ( فٛعفبد اٌجٛربع١َٛ                  IIفٛعفبد اٌىبٌغ١َٛ ( ) )   ( فٛعفبد األ١َِٔٛٛ              فٛعفبد اٌظٛد٠َٛ )   ( 

 :  ػذاع١ّغ ِشوجبد اٌىجش٠ز١زبد اٌزب١ٌخ ال رزٚة فٟ اٌّبء  -66

  ( )Na2SO3                 )   (CaSO3                  )   (PbSO3                     )   (FeSO3 

Cl األِالػ اٌزٟ أؽذ أ١ٔٛٔبرٙب    -63
-

 اسرجطذ ثأؽذ اٌىبر١ٛٔبد اٌزب١ٌخ :  رزٚة فٟ اٌّبء إال إرا

  )   (Na
+

                   )   (                   NH4
+

     ( )Hg
2+

                         )   (Mg
2+

 

 ػٕذ اػبفخ ِؾٍٛي األ١ِٔٛب إٌٝ ِؾٍٛي وٍٛس٠ذ اٌّغٕغ١َٛ فئْ ط١غخ اٌشاعت اٌّزىْٛ ٟ٘ :  -64

  ( )Mg(OH)2                )   ( NH4Cl                  )   (MgOH                 )   (NH4OH 

 :  ػذاثخفغ دسعخ اٌؾشاسح رضداد رٚثب١ٔخ اٌّٛاد اٌزب١ٌخ  -65

  )   (O2                    ( )I2                             )   (N2                             )   (CO2  

 ب١ٔخ اٌغبص:ػٕذ ص٠بدح ػغؾ غبص ٌٍؼؼف فئْ رٚث -66

                                                                                                                                                                                                                               رضداد ٌٍؼؼف               )   ( رظً صبثزخ                                                                                    ( ) )   ( رمً ٌٍشثغ                              رمً ٌٍٕظف  )   ( 

 رغبٚٞ: Al2O3ؽشاسح اٌزى٠ٛٓ اٌم١بع١خ ٌأل١ٌَِٕٛٛ -62

      ( ) ِٓ ٓؽشاسح االؽزشاق اٌم١بع١خ ٌأل١ٌَِٕٛٛ   )   (     ١َِٕٛٛ                     األٌؽشاسح االؽزشاق ١ٌٌّٛ  

 ؽشاسح االؽزشاق ألسثغ ِٛالد ِٓ األ١ٌَِٕٛٛ)   (                      ؽشاسح االؽزشاق ٌٕظف ِٛي ِٓ األ١ٌَِٕٛٛ )   (     

 ٠غّٝ:H=110KJ/mol     C(s) + ½O2(g)                        CO(g)∆ ,اٌزغ١ش اٌؾشاسٞ    -68

     (  ) ؽشاسح رى٠ٛٓ ل١بع١خ ٌغبصCO                                    )    (  ْٛؽشاسح االؽزشاق اٌم١بع١خ ٌٍىشث  

 COؽشاسح اٌزى٠ٛٓ ١ٌٌّٛٓ ِٓ  )    (                     ؽشاسح االؽزشاق ٌٕظف ِٛي ِٓ األوغغ١ٓ )    (   

 ٕٙب اٌم١بع١خ رغبٚٞ طفش ِٓ ث١ٓ اٌّٛاد اٌزب١ٌخ  :اٌّبدح اٌزٟ ؽشاسح رى٠ٛ -69

    )    ( Br2(g)                     )    ( I2(g)        ( ) F2(g)                        )    ( Hg(g) 

 ٠ّىٓ اٌز١١ّض ث١ٓ ِؾٌٍٟٛ ؽّغ ا١ٌٙذسٚوٍٛس٠ه ٚؽّغ األع١ز١ه اٌّزغب١٠ٚٓ فٟ اٌزشو١ض ِٓ خالي :   -31

)   (دسعخ اٌزٛط١ً اٌىٙشثبئٟ         ( ) )   (رشز١ذ اٌؼٛء               ١خ فٟ اٌّبءاٌزٚثبٔ)   ( 
 

 دسعخ ؽشاسح وال ِّٕٙب

 :   ػذاػٕذ إراثخ ِبدح غ١ش ِزطب٠شح ٚغ١ش اٌىزش١ٌٚز١خ فٟ اٌّبء ٠ؾذس اٌزبٌٟ ،  -30

      ( )    ٞٔخفبع اٌؼغؾ اٌجخبسٞا )   (                                   اسرفبع اٌؼغؾ اٌجخبس  

 أخفبع دسعخ اٌزغّذ)   (                                            اسرفبع دسعخ اٌغ١ٍبْ  )   (     

 :فئْ ؽشاسح اؽزشاق صالصخ ِٛي ِٓ اإل٠ض١ٓ  رغبٚٞ   - 1411.2KJ/molرغبٚٞ   (C2H4=28)إرا وبٔذ ؽشاسح اؽزشاق اإل٠ض١ٓ  -36

    ( )-4233.6kJ                )   (84kJ-               )   (39513.6kJ-                (    )-470.4kJ 

 :CH4(g) +2O2(g)→ CO2(g) +2H2O(ℓ) +890 kJ فٟ اٌزفبػً -33

  ٠طشد إٌظبَ اٌؾشاسح إٌٝ ِؾط١ٗ  (   ) ٠ّزض إٌظبَ اٌؾشاسح ِٓ ِؾ١طٗ                                    )    (    

                                                       اٌزغ١ش فٟ اإلٔضبٌجٟ اشبسرٗ ِٛعجخ)     (                           ٠زجبدي  إٌظبَ  اٌؾشاسح ِغ اٌّؾ١ؾال )    (    

 ْٛ: أْ ٠ىال ٠ٛطً اٌىٙشثبء ٚ٘ٛ فٟ اٌؾبٌخ اٌغبص٠خ ث١ّٕب ِؾٌٍٛٗ اٌّبئٟ ٠ٛطً اٌىٙشثبء فّٓ اٌّزٛلغ  Aاٌّشوت  -34

 ( )          ٟ( ِشوت رغبّٟ٘ غ١ش لطجٟ ِشوت ػؼٛٞ         )   (         ِشوت أ٠ٟٛٔ )   ( ِشوت رغبّٟ٘ لطج   ( 

 ( فئْ وزٍخ اٌّبء اٌالصِخ  O C ( ٟ٘ )g/100g H2O 74)°إرا وبٔذ رٚثب١ٔخ ١ٔزشاد اٌظٛد٠َٛ فٟ اٌّبء ػٕذ  -35

C)( ِٓ ١ٔزشاد اٌظٛد٠َٛ ػٕذ  g 150ٌزٚثبْ )      
O

 Oٞٚ٠غب ) 

    (   )200.77g                  )    (150g                      ( )202.70g            (    )74g 
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 ( ِٓ اٌّؾٍٛي رؾزٛٞ ػٍٝ ػذد ِٓ اٌّٛالد ٠غبٚٞ:g 100( ، فئْ )mol/kg   0.1ِؾٍٛي ١٘ذسٚوغ١ذ طٛد٠َٛ رشو١ضٖ )  -36

    )    (10                      )     ( 1                       ( )0.01            )     (0.1 

ِٛالد ِٓ  5 اٌّزاثخ فٟ فئْ وزٍخ اإل٠ضبٔٛي  0.2 فٟ اٌّبء ٠غبٚٞ  ( C2H5OH = 46 )إرا ػٍّذ أْ اٌىغش اٌٌّٟٛ ٌإل٠ضبٔٛي   -32

 اٌّؾٍٛي رغبٚٞ :

 )    (92                          )    (23                          (   )4.6                    ( )
 
46 

( ٌٍؾظٛي ػٍٝ ِؾٍٛي رشو١ضٖ M 0.4( ِٓ ِؾٍٛي ؽّغ اٌىجش٠ز١ه اٌزٞ رشو١ضٖ )mL 100ؽغُ اٌّبء اٌالصَ إػبفزٗ إٌٝ )  -38

(0.2 M: ٞٚ٠غب ) 

 (    )                  200mL (  )100mL                 )     (               400mL (     )50mL 

                                                                                     اٌزى٠ٛٓ اٌم١بع١خ ١ٌٍّضبْ ٟ٘: فئْ ؽشاسح kJ 37.5( ٠ظبؽجٗ أطالق CH4=16ا١ٌّضبْ )ِٓ غبص  g 8ا ػٍّذ أْ رى٠ٛٓ  إر -39

  ( )mol/-75 kJ            )    (300kJ/mol-          )    ( mol/75 kJ +           (    )mol/ -4.7kJ 

 :                                                         ( رذي ػٍٝ CuSO4.5H2Oاٌظ١غخ اٌى١ّ١بئ١خ اٌزب١ٌخ ) -41

 اٌّزاثخ فٟ اٌّبء.  II)   ( وجش٠زبد إٌؾبط                                     II)   ( ِؾٍٛي وجش٠زبد إٌؾبط    

   (  )ثٍٛساد وجش٠زبد إٌؾبط II                                    (   )  ِؾٍٛي وجش٠زبد إٌؾبطII ٖ5رشو١ضM . 

 ( رٕزظ ِٓ رذاخً :C – Hِٓ اٌّشوجبد اٌؼؼ٠ٛخ ا١ٌٙذسٚوشث١ٔٛخ اٌشاثطخ )  CH3- CH2- CH3)اٌجشٚثبْ) -40

                                          s   ٚpفٍى١ٓ غ١ش ِٙغ١ٕٓ )   (                                         s   ٚsفٍى١ٓ غ١ش ِٙغ١ٕٓ   )   (

 ( ) ٓفٍه ِٙغsp
3
spفٍىبْ ِٙغ١ٕٓ (   )                            sِغ فٍه غ١ش ِٙغٓ    

2
   pٚفٍىبْ غ١ش ِٙغ١ٕٓ  

                       ؾ ١٘ذسٚع١ٕ١خ :اٌٟ اسرجبؽ عضئ١بد اٌّبء ثشٚاث ال رؼٛدأؽذ اٌخٛاص اٌزب١ٌخ   -46

 اسرفبع اٌزٛرش اٌغطؾٟ ٌٍّبء)   (                                          اسرفبع دسعخ غ١ٍبْ اٌّبء   )   (

 ( )أخفبع اٌؼغؾ اٌجخبسٞ ٌٍّبء (   )                          اٌم١ّخ اٌؼب١ٌخ ٌضبثذ اٌؼضي اٌخبطخ ثبٌّبء 

 ٠ٍٟ ٠ؾذس ػٕذ رٚثبْ ثٍٛسح ِبدح طٍجخ فٟ اٌّبء ػذا : ع١ّغ ِب-43

    ( ) ال رؾذس ػ١ٍّخ إِب٘خ ٌأل٠ٛٔبد                                      )   ( اططذاَ عض٠ئبد اٌّبء ثبٌجٍٛسح 

 ٓ عض٠ئبد اٌّبء ٚأ٠ٛٔبد اٌّزاة                                            اٌزغبرة ث١ (   ))   ( أفظبي اٌىبر١ٛٔبد ٚاأل١ٔٛٔبد ثؼ١ًذا ػٓ اٌجٍٛسح                           

 إرا ػٍّذ أْ دسعخ غ١ٍبْ ٌىً ِٓ ) اٌّبء ٚاألع١زْٛ ٚ األع١زبٌذ١٘ذ ٚؽّغ األع١ز١ه( ػٍٝ اٌزشر١ت ٟ٘ : -44

       (100
O
C  ،56

O
C  ، 31

O
C ،118

O
Cٌظشٚف ٘ٛ :( ، فئْ اٌغبئً اٌزٞ ٌٗ أوجش ػغؾ ثخبسٞ ػٕذ ٔفظ ا 

 ؽّغ األع١ز١ه  (   )األع١زبٌذ١٘ذ                 ( ) )   ( اٌّبء                          )   ( األع١زْٛ                  

 اٌّؾٍٛي اٌّبئٟ ٌؾّغ ا١ٌٙذسٚوٍٛس٠ه ٠ؾزٛٞ ػٍٝ :  -45

Cl)    ( أ١ٔٛٔبد 
-

H3O ٔبدوبر١ٛ )    (   فمؾ                                        
+

 فمؾ. 

  ( )أ٠ٛٔبدCl
-

  ٚH3O
+

Cl أ٠ٛٔبد )    (فمؾ                                  
-

  ٚH3O
+

 ٚعض٠ئبد ؽّغ ا١ٌٙذسٚوٍٛس٠ه 

   :اٌظٍجخ ػٍٝ رٚثب١ٔخ اٌّشوجبد ال رؤصشزب١ٌخ أؽذ اٌؼٛاًِ اٌ -46

 دسعخ اٌؾشاسح  (   )                   اٌؼغؾ( )                    )   ( اٌخٍؾ                          )   ( اٌطؾٓ                      

 : ػٕذ رؾٛي اٌّبط إٌٝ عشاف١ذ  -42

  اإلٔضبٌجٟ ِٛعت (   )            اإلٔضبٌجٟ عبٌت)   (                   اٌزفبػً ال ؽشاسٞ)   (                       رّزض ؽبلخ)   (      

 : ( افالن غ١ش ِٙغ4ٕٗػٍٝ فٍى١١ٓ رشاثط١ٓ ٔبرغ١ٓ ِٓ رذاخً ) ؽذ اٌّشوجبد اٌزب١ٌخ ٠ؾزٜٛأ -48

    )   (                 CH≡CH        )   (CH2=CH2
                          )   (CH3-CH3

               (   ) CH4
  

Kbp=0.512)ػٍّب ثبْ   (m 0.5)دسعخ غ١ٍبْ ِؾٍٛي ِبئٟ ١ٌٍٛس٠ب رشو١ضٖ  -49
0
C/m)  ٞٚ٠غب :- 

 (   )   -100.256
0
C           )    (   -100C                )     ( 100

0
C                       ( )   

 
100.256

0
C 

  – : إٌٝ ٠ؤدٞ اٌّبء ثغض٠ئبد اٌمٛٞ ؼٍاٌّ أ٠ٛٔبد رؾبدا  -51

  رفىه ٘زٖ األ٠ٛٔبد (   )        رجٍش ٘زٖ األ٠ٛٔبد )   (             إِب٘خ األ٠ٛٔبد )   (             رٚثبٔٙب )   (    

 : CuF2الى محمول Ba(OH)2 عند إضافة محمول  -50
 فقط Cu(OH)2  يترسب )   (                  فقط  BaF2يترسب  )   (    
 يتكون راسب ال )   (                        BaF2و   Cu(OH)2يترسب كال من  )   (  
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 ( أمام العبارة غير الصحيحة في كل مما يمي:رة الصحيحة وعالمة )( أمام العباضع عالمة ): خامسالسؤال ال
 ()                                       تشكلها ىاتان الذرتان  على ادلسافة بني الذرتني ادلرتبطتني وعلى عدد الروابط اليت δتعتمد طاقة الرابطة سيجما   -1
 ()                                                                .  فقط πميكن أن حتتوي أحد اجلزيئات على الرابطة   -2
 ()                                                                        .      تفاعل باإلضافة وت تتميز بنشاطها πباي اجلزيئات اليت حتتوي على الرابطة -3
 sp2                                                              ()حلقة البنزين ونوع التهجني فيو  فئا علىتتوزع ذرات اذليدروجني توزيعا متكا  -4
 SP3                                                                  ()من النوع  BCl3البورون  كلوريد( يف ثالثي  5Bذرة البورون ) يف نوع التهجني    -5
 ()                                            ا كانت ادلسافة بني الذرتني ادلرتابطتني أكرب كانت الرابطة بينهما أقوى .                                  كلم -6
 ()                                       من النوع باي( فهذا يعين أن مجيع الروابط فيو  O=C=Oإذا كانت الصيغة البنائية لغاز ثاين أكسيد الكربون )  -7
 ()                                         يف التهجني يكون عدد األفالك اليت يتم اندماجها مساوي لعدد األفالك ادلهجنة الناجتة .                        -8
 ()                                                               ة  ادلذيبات القطبية تذيب ادلركبات األيونية وادلركبات التسامهية القطبي -9

                                                                                                                             ()   التغري يف احملتوى احلراري لو يأخذ إشارة موجبة . HCl(aq) +  NaOH(aq)         NaCl(aq) + H2O(l)  + 57kJ التفاعل التايل :  -11
 ()                             يف احمللول . ةال ويتواجد على شكل أيونات منفصلعندما يذوب إلكرتوليت قوي يف ادلاء فإنو يتفكك تفككاً كام -11
 ()                                                                        . 2اوي تس Cl2عدد الروابط التسامهية األحادية سيجما يف جزيء الكلور  -12
 ()                                   يعترب ذوبان ىيدروكسيد الصوديوم يف ادلاء تفاعل ماص للحرارة .                                                   -13
 ()                             تأثر بعدد جسيمات ادلذاب بالنسبة لعدد جزيئات ادلذيب وال تتأثر بنوع جسيمات ادلذاب .اخلواص اجملمعة للمحاليل ت -14
 ()                               تعبأ زجاجات ادلشروبات الغازية حتت ضغط منخفض من غاز ثاين أكسيد الكربون يف داخلها .                      -15
 ()                                                                         البخاري للمحلول يقل بزيادة تركيز ادلذاب غري ادلتطاير فيو . الضغط -16
 (                                         )                                 ( .                                              H = C = C = Hىي )  ( C2H2 )الصيغة البنائية لإليثاين  -17
  ()                                ( الصلب يف الظروف القياسية . Na( يساوي احملتوى احلراري للصوديوم )  O2احملتوى احلراري لغاز األكسجني )  -18
    ()                                                                   صل التيار الكهربائي .مجيع ادلركبات األيونية مركبات إلكرتوليتية تذوب يف ادلاء وتو  -19
  ()                                                                 قطبية الروابط التسامهية بني جزيئات ادلاء متساوية ولذلك فهي تلغي بعضها اآلخر . -21
   ()                                                                                                     . ثيل ايثر مع ادلاء يعترب امتزاجا كلياامتزاج ثاين اي -21
 ()                                                                          بزيادة تركيز حملول السكر يف ادلاء ترتفع كل من درجة غليانو ودرجة جتمده . -22
  ()                                         عند زيادة حجم احمللول بادلاء ادلقطر اىل ضعف ما كان عليو يقل عدد موالت ادلذاب اىل النصف .          -23
                oC/m  .                                                                                                           ()ىي  Kfpوحدة ادلقدار الثابت  -24
 SO2.                 ()تسمى حرارة االحرتاق القياسية لغاز SO2(g) + ½O2(g)             SO3(g) , H= +49kJالطاقة ادلصاحبة للتغري:  -25
 ()                                                                                       تساوي صفر . N2(l)حرارة التكوين القياسية لعنصر النيرتوجني  -26
 ()                              حرارة التكوين القياسية للماء من عناصره يف حالتها القياسية تساوي حرارة االحرتاق القياسية لغاز اذليدروجني .         -27
 ()                                    كن معرفة قيمة حرارة التفاعل بطريقة غري مباشرة عن طريق قانون ىنري .                                        مي -28
 ()                                  يصنف تفاعل محض األسيتيك مع اإليثانول لتكوين االسرت وادلاء من التفاعالت ادلاصة للحرارة .                    -29
    ()  يفة .                                                                                                  ضعتعترب اذلاليدات الثقيلة مركبات الكرتوليتية  -31
    ()                                                                                   حملول كلوريد الفضة يوصل التيار الكهربائي .                        -31
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 : أعد كتابة الجمل الخطأ التالية بصورة عممية صحيحة:   سادسالسؤال ال
 يسمى وصف الرابطة التسامهية من خالل األفالك الذرية بنظرية األفالك ادلهجنة . -1

 ........... رابطة التكافؤالرابطة التسامهية من خالل األفالك الذرية بنظرية .... يسمى وصف ج/        
   (.109.5Oوالزاوية بني الروابط متساوية ) SP3يف البنزين كل ذرة كربون تقوم هتجني  -2
   .... (o120)والزاوية بني الروابط متساوية  2SPيف البنزين كل ذرة كربون تقوم هتجني   .... / ج        
 .بني نوايت الذرتني ادلرتابطتني σل الكثافة اإللكرتونية يف الرابطة سيجما تق -3
 ..................................................................................................... ج/       
 . σيساوي عدد روابط سيجما  πيف جزيء النيرتوجني عدد روابط باي  -4
 ..........................σعدد روابط سيجما  ضعف π ..........يف جزيء النيرتوجني عدد روابط بايج/           
 عدد األفالك اجلزيئية الرتابطية يف جزيء اإليثاين يساوي ثالثة . -5

 ......................خمسةيف اإليثاين يساوي  الرتابطية .........عدد األفالك اجلزيئيةج/         
 . spمع  1sابطة سيجما بني ذريت الكربون يف جزيء اإليثاين ناجتة من تداخل الفلكني الر  -6
 .......spمع  sp..... الرابطة سيجما بني ذريت الكربون يف جزيء اإليثاين ناجتة من تداخل الفلكني ج/        
 C6H6يعترب البنزين أصل ادلركبات األليفاتية وصيغتو اجلزيئية ىي  -7
 ................. C6H6وصيغتو اجلزيئية ىي  األروماتية...يعترب البنزين أصل ادلركبات . ج/        
 تعترب ىاليدات الفلزات اخلفيفة من اإللكرتوليتات الضعيفة . -8

 ...........من اإللكرتوليتات الضعيفة الثقيلةتعترب ىاليدات الفلزات .........ج/
 نتج طاقة حرارية ميتصها النظام من احمليط .عند ذوبان ىيدروكسيد الصوديوم يف ادلاء ت -9

 ............. النظام من  المحيطعند ذوبان ىيدروكسيد الصوديوم تنتج طاقة حرارية ميتصها  .....ج/
 يذوب الزيت يف البنزين بسبب جتاذب كال منهما لآلخر . -11
 ... انعدام قوى التنافر بينهما...يذوب الزيت يف البزين بسبب ج/
 لباريوم مركب أيوين يذوب يف ادلاء ومصهوره يوصل التيار الكهربائي  .كربيتات ا -11

.......................................................................................................................................... 
 .تكون حالة ادلذاب يف ادلياه الغازية ىي سائل -12

 ......................................................................................................................................ج/    
   جنًبا إىل جنب .                 sالفلك اجلزيئي ادلوضح بالشكل ميثل تداخل فلكي    -13
 ........................................................................................................................................ج/         
 جانبًيا فإهنا تكون سحابة أعلى وأسفل حلقة البنزين.  σ عندما تتداخل  الكرتونات الرابطة سيجما -14
 ............................................................................................................... ج/              
 .AgCl2يتكون راسب صيغتو  HClإىل حملول محض اذليدروكلوريك  AgNO3عند إضافة حملول نيرتات الفضة  -15
  AgClب صيغتو يتكون راس HClإىل حملول محض اذليدروكلوريك  3AgNOعند إضافة حملول نيرتات الفضة  ج/             
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األمالح اليت أحد أنيوناهتا ج/ Pb2+  ،Ag+ ، Mgتذوب يف ادلاء إال إذا ارتبطت بأحد الكاتيونات التالية  -I- ،  Br-  ،Clاألمالح اليت أحد أنيوناهتا  -16
-I ،  -Br  ،-Cl  2تذوب يف ادلاء إال إذا ارتبطت بأحد الكاتيونات التالية+Pb  ،+Ag  ،2+Hg 

 ليكونا رابطة سيجما بني ذريت الكربون. PZيتداخل الفلكان ادلهجنان  C2H4 يف جزيء اإليثني -17
 .............................................................................................................. ج/

  دلذاب .و يقل عدد موالت اعند زيادة حجم احمللول بادلاء ادلقطر اىل ضعف ما كان علي -18
 ........عدد موالت ادلذاب كما ىو .... يظلعند زيادة حجم احمللول بادلاء إىل ضعف ما كان عليو  .......ج/

 ذوبانية الغازات يف ادلاء الساخن أكرب منها يف ادلاء البارد . -19
 ........................................................................................................ج/

     يف التفاعالت الكيميائية الطاردة للحرارة التغري يف اإلنثاليب موجب ويطرد النظام احلرارة للمحيط -21
 ......    ويطرد النظام احلرارة للمحيط سالبيف التفاعالت الكيميائية الطاردة للحرارة التغري يف اإلنثاليب  .... ج/    
 احب للتفاعل التايل:يسمى التغري احلراري ادلص -21

        kJ / mol N2(g) + 2O2(g)                N2O4(g) , H0 = + 9.6    حبرارة االحرتاق القياسية للنيرتوجني. 
 ........................ 4O2Nالقياسية للمركب  التكوينيسمى حبرارة  .........ج/

 الكرتوليت ضعيف جًدا .من األمحاض العضوية الضعيفة وىو   C6H5NH2األنيلني -22
 ............العضوية  الضعيفة وىو الكرتوليت ضعيف جًدا القواعداألنيلني من  ........ج/

     اعل ماص للحرارة .فت وادلاء  اإلسرتمحض األسيتيك مع اإليثانول ) الكحول( لتكوين تفاعل تكوين  -23
 .................................................................................................................  ج/   
 .يف التفاعالت الكيميائية الطاردة للحرارة التغري يف اإلنثاليب موجب ويطرد النظام احلرارة للمحيط   -24

 ........للمحيطويطرد النظام احلرارة  سالب..... يف التفاعالت الكيميائية الطاردة للحرارة التغري يف اإلنثاليب  ج/
CO3)مجيع مركبات أنيونات الكربونات -25

SO4)، والكربيتات(-2
PO4)، الفوسفات  (-2

شحيحة الذوبان اال اذا ارتبطت بأحد كاتيونات اجملموعة  (-3
IA االمونيوم   اوNH4

+  
 .................................................................................................................... ج/

 ( .2s( مع فلك )2pيف جزيء البنزين حيدث هتجني يف كل ذرة كربون بني ثالثة أفالك من ) -26
 ................................................................................................................................. ج/

 األكثر تداواًل وانتشارًا يف علم الكيمياء ىي الكسر ادلويل .وحدة الرتكيز  -27
 ...............ج/ ...................................................................................................................

 ل غري ادلشبعة .   إنتاج سكر النبات واألمطار االصطناعية يعد من أحد تطبيقات احملالي -28
 ................................................................................................................................. ج/

     .  يعترب حرارة احرتاق قياسية للكربون   C (g) + ½ O2(g)  →   CO (g)التغري احلراري ادلصاحب للتفاعل التايل:    -29
 .................   .................................................................................................................. ج/

 يف الظروف القياسية. Mgأقل من احملتوى احلراري للمغنسيوم الصلب  O2احملتوى احلراري لغاز األكسجني  -31
 .......................................................................................................................ج/ ............

WWW.KweduFiles.Com



 6106/6102 أٌٚٝفزشح  -اٌى١ّ١بء ٌٍظف اٌؾبدٞ ػشش اٌؼٍّٟ   -لغُ اٌؼٍَٛ -صب٠ٛٔخ طجبػ إٌبطش اٌظجبػ
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 . تسمى حرارة التكوين القياسية للماء 2H2(g) + O2(g)  →  2H2O(g), H= - 936kJالطاقة ادلصاحبة للتغري التايل:  -31
 .................................................................................................................. ج/

 .  ( m) 0 175.من احمللول تساوي  ( (570mLيف  KClمن  (1mol) موالرية احمللول الناتج من إذابة  -32
 .................................................................................................................. ج/

 أكرب من الصفر. Hيف تفاعل محض األسيتيك مع اإليثانول لكوين االسرت وادلاء يكون التغري يف احملتوى احلراري  -33
   ................................................................................................................... ج/

 .  oC/M على نوعية ادلذاب ووحدة قياسو ىي   (Kbp الثابت) تعتمد قيمة ادلقدار  -34
 ................................................................................................................... ج/

 .  9.8g/molفإن الكتلة اجلزيئية ذلذا احلمض تساوي من احمللول  500mL منو يف 4.9gبإذابة  0.1mol/Lحضر حملول حلمض ما تركيزه  -35
 ................................................................................................................... ج/

 احملتوى احلراري للماء يساوي قيم احملتوى احلراري للعناصر ادلكونة لو . -36
 ................................................................................................................... ج/

 يساوي التغري يف اإلنثاليب ) احملتوى احلراري( كمية احلرارة ادلمتصة أو ادلنطلقة خالل تفاعل كيميائي حتت حجم ثابت. -37
 ................................................................................................................... ج/

 وكربيتيد األمونيوم. 2Aو  1Aمجيع أمالح الكربيتات شحيحة الذوبان يف ادلاء عدا كربيتات عناصر اجملموعتني  -38
............................................................................................................................... 

 ىيدروكسيد الصوديوم من ادلواد اإللكرتوليتية القوية ويوصل التيار الكهربائي يف حالة احمللول فقط . -39
 ............................................................................................................................ ج/

 ميكن التعبري عن تركيز حملول صلب يف سائل بالنسبة ادلئوية احلجمية . -41
 .............................................................................................................................. ج/   
 داد بزيادة تركيز ادلذاب غري االلكرتولييت وغري ادلتطاير فيو.الضغط البخاري للمحلول يز  -41

 ........................................................................................................................... ج/
 ارتفاع درجة غليان ادلاء بسبب وجود روابط تسامهية بني جزئيات ادلاء.  -42

 ........................................................................................................................... ج/
 .فإن عدد موالت ادلذاب يساوي مثلى عدد موالت ادلذيب  0.5عندما يكون الكسر ادلويل للمذاب يساوي  -43

  ............................................................................................................................ ج/
 بلورات بدء التبلور يف انتاج األمطار االصطناعية تسمى كلوريد الزئبق .  -44

 ..............................ج/ ..............................................................................................
   CO2يعترب حرارة تكوين قياسية لغاز 283.5kJ/mol =H ، CO(g) +  1/2O2(g)        CO2(g)- : احلراري ادلصاحب للتفاعل التغري  -45

    ..............................ج/ .....................................................................................................
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 : أكمل الجدول التالي:السابعالسؤال 
 الرابطة باي الرابطة سيجما وجو المقارنة

 ثنائٌة أو ثالثٌة أحادٌة نوع الرابطة التساىمية

 جانبً محوري نوع تداخل األفالك

 طوٌلة ضعٌفة قصٌرة قوٌة طول الرابطة وقوتيا

 اإلضافة االستبدال نوع التفاعالت الكيميائية

 

 ٚعٗ اٌّمبسٔخ

 

1         2       3  

CH3-C≡CH 

1           2           3          

CH3-CH2-CH3 

 ِؾٛسٞ  ٛسٜ ٚعبٔجٟ ؾِ (2ٔٛع اٌزذاخً فٟ رسح اٌىشثْٛ )

ٔٛع اٌشٚاثؾ اٌزغب١ّ٘خ اٌزٟ رىٛٔٙب رسح 

 ( 1اٌىشثْٛ )
 ع١غّب  ع١غّب 

      

NCH وجو المقارنة  22 CHCH  
 σ 2 5عدد الروابط 

 π 2 1عدد الروابط 

 محوري محوري نوع التداخل بين الكربون والييدروجين

 
 ٚعٗ اٌّمبسٔخ

 

(F2 ) 
 

(O2) 

  عبٔجٟ–ِؾٛسٞ  ٛسٜؾِ ٔٛع اٌزذاخً ث١ٓ اٌزسر١ٓ

 ع١غّب ٚثبٞ  ع١غّب ٔٛع اٌشاثطخ ث١ٓ اٌزسر١ٓ 

 IIمحمول كموريد الزئبق محمول كموريد الصوديوم نةوجو المقار 
 قلٌلة تفكك تام  درجة التفكك)التأين(

 كثٌرة ال ٌوجد  نسبة البمورات في المحمول

 ضعٌف قوي نوع اإللكتروليت
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 غاز اإليثاين غاز اإليثين غاز الميثان  وجو المقارنة

 CH4 C2H4 C2H2 الصيغة الجزيئية

 σ 4 5 3عدد الروابط 

 2 1 ال ٌوجد πعدد الروابط 

 Sp3 Sp2 sp الكربون يالتيجين ف

 خطً مستوي مثلثً رباعً السطوح لألفالك الميجنة يالشكل الفراغ

 109.5o 120o 180o الزوايا بين األفالك الميجنة لكل ذرة كربون

 2 3 4 رة كربونعدد األفالك الميجنة لكل ذ

 2 1 ال ٌوجد عدد األفالك غير الميجنة لكل ذرة كربون

 
 التفاعالت الالحرارية التفاعالت الماصة التفاعالت الطاردة وجو المقارنة

 تساوي صفر أكبر من الصفر أقل من الصفر )أكبر أو أقل أو تساوي الصفر(Hقيمة 
 ال تغيير حراري وجبةم سالبة (Hإشارة التغير في المحتوى الحراري )

 Hناتجة = Hمتفاعمه Hناتجة > Hمتفاعمه Hناتجة < Hمتفاعمه Hمتفاعموو   Hناتجةالعالقة بين 
 ال يطرد وال يمتص من المحيط لمنظام من النظام لممحيط اتجاه تدفق الحرارة

 
 
 

spتيجين  أوجو المقارنة
3

spتيجين  
2

 spتيجين 

 pمع فلك sفلك  pكٌنمع فل sفلك  pمع ثالثة أفالك sفلك  األفالك الداخمة في التيجين

 2 3 4 عدد األفالك الميجنة

 109.5o 120o 180o الزوايا بين األفالك الميجنة في الجزيء

 خطً مستوي مثلثً رباعً السطوح الشكل الفراغي لألفالك الميجنة

 سٌجما وباي سٌجما وباي سٌجما نوع الروابط

 KOH(aq) C6H12O6(aq) المركب

   إضاءة المصباح

   نوع اإللكترولٌت

 اٌخبط١خ
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2 وجه المقارنة

123

2 HCCCH  HCCCH
123

3 
 

 σ 6 6عدد الروابط 

 π 2 2عدد الروابط 

 Sp2 Sp 1ذرة الكربون رقم  فًنوع التهجٌن 

 Sp Sp 2ذرة الكربون رقم  فًنوع التهجٌن 

 Sp2 Sp3 3ذرة الكربون رقم  فًنوع التهجٌن 

 
ب) ثأْ اٌى ًّ 40g/mol     ،c/mOزٍخ ا١ٌٌّٛخ ٌٍّزاة أوًّ اٌغذٚي اٌزبٌٟ: ػٍ

 1.86=fbK     ،c/mO=0.512 bpK) 
 ΔTbp ΔTfp اٌّٛال١ٌخ ػذد اٌّٛالد وزٍخ اٌّز٠ت وزٍخ اٌّزاة

2g 

 

100g ................... ................... ................... ................... 

…............ 

 

200g 0.4 ................... ................... ................... 

90g …………… 0.1 
 

0.2 ................... ................... 

 
 

  ( صُ أوًّ ِىبْ إٌمؾ :g/mol6O12H6C 180=ادسط اٌغذٚي اٌزبٌٟ اٌزٜ ٠ّضً ِؾب١ًٌ ِخزٍفخ ٌٍغٍٛوٛص )
ms n 

 

VL M 

18 

 

………….… 0.2 ................... 

…............ 

 

2 ................. 1 

90 ………………. 
 

..................... 0.5 
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 :ةالتالي اتأكمل المخطط: السؤال الثامن
1-  
 
 
 
 
 
 
 
 – كاألسيتيحمض  – HCl– 2HgClضع االسم او الصيغة الكيميائية المناسبة إلكمال الفراغ في الخريطة التالية : ) -2

3NH – ) األنيمين 
 
 
 
 
 
 
  ذَ اٌّفب١ُ٘ ٌّٛػؾخ ثبٌشىً اٌزبٌٟ إلوّبي خش٠طخ ِفب١ُ٘ رٕظُ االفىبس اٌشئ١غ١خ اٌزٟ ٚسدد ف١ٙب اعزخ  -4

 -PbCl2-HBrاٌّٛاد –اٌغٍٛوٛص –اٌىزش١ٌٚذ ػؼ١ف –ِٛاد غ١ش اٌىزش١ٌٚز١خ –اٌىزش١ٌٚذ لٛٞ -ِٛاد اٌىزش١ٌٚز١خ 

 
 
 

 م األفكار الرئٌسة :تنظمفاهٌم ستخدم المفاهٌم الموضحة فً الشكل التالً لرسم خرٌطة ا  -5

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ؽشاسح اٌزفبػً 

 ؽشاسح االؽزشاق اٌم١بع١خ  ؽشاسح اٌزى٠ٛٓ اٌم١بع١خ

 رفبػً ال ؽشاسٞ

 اٌزغ١ش فٟ اإلٔضبٌجٟ رفبػً ِبص ٌٍؾشاسح رفبػً ؽبسد ٌٍؾشاسح

 ؽشاسح اٌزى٠ٛٓ

 صر الكربونعن

SPتيجين 
2

 Sp3
 Sp 

 روابط سيجما وباي 
 

 روابط سيجما 
 

 روابط سيجما وباي 

 أنواع المركبات اإللكتروليتية الضعيفة

 هاليدات الفمزات 
.......................... 

 

 قواعد غير عضوية
.......................... 

 

 قواعد عضوية
........................

.. 
 

 احماض عضوية
........................

.. 
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   : أكتب المعادالت األيونية النهائية لكل من التفاعالت التالية : السؤال التاسع
0- BaCrO4(s)   +2 NaCl(aq)       → BaCl2(aq)   + Na2CrO4 (aq)   

                          BaCrO4(s)                                  Ba
2+

 + CrO4
2-

 

6- PbI2(s)    +  2 NaCl(aq)                   → + 2NaI(aq) PbCl2 (aq) 

                           PbI2(s)                           
-

2I  +                   Pb
2+

 

3- CoS(s)    +  NH4NO3(aq)    → + Co(NO3)2 (aq) (NH4)2S  (aq) 
Co

2+
  + S

2-
                  CoS(s)                              

 
4- …………+………..       → KCl (aq)   + AgNO3 (aq)  

 

 

5-    ----------   +  ------------               Al2SO4)3 ( aq ) + NH4OH ( aq )       

                       

6-         ----------   +  ------------                 CaCl2 ( aq ) + Pb(NO3)2 ( aq )       

 

          

 :محمول كموريد الباريوم مع محمول كرومات الصوديوم -7
....................................................................................................................... 

 
                                        .  محمول نيترات الرصاص مع محمول يوديد الصوديوم تفاعل -8

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

 .( مع محمول ىيدروكسيد الصوديوم  IIIالمحمول المائي لنيترات الحديد ) تفاعل  -9
........................................................................................................................... 

 
 . IIIتفاعل فوسفات البوتاسيوم مع كموريد الحديد  -01

........................................................................................................................... 
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 أهم القوانين المستخدمة في حل المسائل 

 
 

 
 
 
 

 الصيغة  القانون
 

 إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ اٌىز١ٍخ

 

 

 النسبة المئوٌة الكتلٌة  =    كتلة المذاب 
 كتلة المحلول                                

 

 إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ اٌؾغ١ّخ

 

 
 النسبة المئوٌة الحجمٌة  =    حجم المذاب 

 حجم المحلول                                

 

 لبْٔٛ اٌّٛالس٠خ
 

M = n / VL   & M = ms/MWt ×VL 

 

  لبْٔٛ اٌّٛال١ٌخ

 

m = n / Kg   & m = ms/MWt ×Kg 
 

 

 لبْٔٛ اٌىغش اٌٌّٟٛ

 
 

XA = nA/nT          &        XB = nB/nT     &   X A + XB  = 1                  

                                                                                                                   

 

 لبْٔٛ اٌزخف١ف

 

C1 X V1 = C2 X V2 
 

 

 ٌؾغبة ػذد اٌّٛالد 

 

  

 

 

 لبْٔٛ االسرفبع فٟ دسعخ اٌغ١ٍبْ

                          ×  n/Kg    ΔTbp = Kbp     &     ×  m    ΔTbp = Kbp 

 

×  ms/MWt x Kg                                                          ΔTbp = Kbp 
 

 ΔTbp درجة غلٌان المحلول = درجة غلٌان المذٌب +                     

 

 

 لبْٔٛ االٔخفبع فٟ دسعخ اٌزغّذ

                          ×  n/Kg    ΔTfp = Kfp         &  ×  m    ΔTfp = Kfp 

 

×  ms/MWt x Kg                                                          ΔTfp = Kfp 
 

 ΔTfp  -درجة تجمد المحلول = درجة تجمد المذٌب                     

  ΔHاإلٔضبٌجٟؽغبة اٌزغ١ش فٟ 
 

 ΔH  =    ΔH نواتج ΔH    -  متفاعالت                             

  100 X 

  100 X 
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 : حل المسائل التالية: ال العاشرالسؤ 
اٌظٛد٠َٛ   فّب ٟ٘ وزٍخ وٍٛس٠ذ(  C  ( ٟ٘ )36 g / 100 g H2O° 20إرا وبٔذ رٚثب١ٔخ وٍٛس٠ذ اٌظٛد٠َٛ فٟ اٌّبء ػٕذ )  -0

g H2O    7.5 g × 10اٌزٟ ٠ّىٓ إراثزٙب فٟ )
2

 ( ػٕذ ٔفظ اٌذسعخ . 

 

 

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

 اؽغت وزٍخ اٌظٛدا اٌىب٠ٚخ  .( وز١ٍبً  % 10( ٠غبٚٞ )  NaOHإرا وبْ رشو١ض ِؾٍٛي ١٘ذسٚوغ١ذ اٌظٛد٠َٛ )  -6

 ( ِبء . g 25فٟ ) 

 

 

 

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

 ِب إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ اٌؾغ١ّخ ٌإل٠ضبٔٛي فٟ اٌّؾٍٛي ، ( 250ml( ِٓ اإل٠ضبٔٛي ثبٌّبء ١ٌؼطٟ ِؾٍٛالً ؽغّٗ ) ml 5خفف ) -3

 

 

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

 ( mL 500ٌزؾؼ١ش ِؾٍٛي ؽغّٗ )  ( اٌالصِخ NaHCO3اؽغت وزٍخ وشثٛٔبد اٌظٛد٠َٛ ا١ٌٙذسٚع١ٕ١خ )  -4

 ( . g/mol 84( ػٍّبً ثأْ اٌىزٍخ ا١ٌٌّٛخ ٌىشثٛٔبد اٌظٛد٠َٛ ا١ٌٙذسٚع١ٕ١خ رغبٚٞ )  M 0.5ٚرشو١ضٖ )        

 

 

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

 .( وز١ٍبً ِٕٗ % 60فٟ ِؾٍٛي ٠ؾزٛٞ ػٍٝ )  ( ثبٌّٛاليH2SO4اؽغت رشو١ض ؽّغ اٌىجش٠ز١ه ) -5

                                                                                                             (H = 1 , S = 32 , O = 16  ) 

 

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

ب  0.06mِٛال١ٌزٗ رغبٚٞ  KIِٓ اٌّبء ٌزؾؼ١ش ِؾٍٛي  500gاٌزٞ ٠ٍضَ ٌززٚة فٟ  وُ ػذد عشاِبد ٠ٛد٠ذ اٌجٛربع١َٛ -6 ًّ . ػٍ

 166.1g/molثأْ اٌىزٍخ ا١ٌٌّٛخ ١ٌٛد٠ذ اٌجٛربع١َٛ ٟ٘ 

 

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

 .اٌّزاة اؽغت اٌىغش اٌٌّٟٛ ٌٍّز٠ت ٚ( ِٓ اٌّبء اٌّمطش .  g 77فٟ )  C2H5OH( ِٓ اإل٠ضبٔٛي  g 6.4أر٠ت )  -2

                                                                                                              ( C = 12 , O = 16 , H = 1 ) 
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        ِٓ اٌّؾٍٛي .  mol 5فٟ اؽغت وزٍخ اٌّبء اٌّزاثخ ،  0.2فٟ اٌّبء  CH3COOH األع١ز١هإرا وبْ اٌىغش اٌٌّٟٛ ٌؾّغ  -8

 .( C = 12 , O = 16 , H = 1 )ػٍّبً ثأْ                                                                                            

 

 

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

، اؽغت  5m( رشو١ضٖ اٌّٛالٌٟ ٠غزٛٞ H2O = 18ِٓ اٌّبء )  300gفٟ  CH3 COOH  = 60)ِؾٍٛي ٌؾّغ األع١ز١ه ) -9

 ؟اٌىغش اٌٌّٟٛ ٌٍّز٠ت 

 

 

 

 

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

( أػ١ف إ١ٌٗ و١ّخ ِٓ اٌّبء اٌّمطش ثؾ١ش أطجؼ  M 0.2( ٚرشو١ضٖ )  mL 200ِؾٍٛي ٌؾّغ ا١ٌٙذسٚوٍٛس٠ه ؽغّٗ )   -01

 اؽغت ِٛالس٠خ اٌّؾٍٛي إٌبرظ ؟( .  mL 500ؽغّٗ ) 

 

 

 

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

 فّب ٘ٛ اٌىغش اٌٌّٟٛ ٌٍّزاة  ٚاٌّز٠ت فٟ اٌّؾٍٛي؟ 0.15mِؾٍٛي وٍٛس٠ذ طٛد٠َٛ رشو١ضٖ  -00

                                                                                                    (Na=23  ، H= 1، O=16   ،Cl 35.5) 

 

 

 

 

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

ثبْ  ػٍّب (H2O =18 ِٓ اٌّبء ) (g 180 )  فٟ  ػٕذ رٚثبٔٗ (C2H4O2 = 60 ) اؽغت اٌىغش اٌٌّٛٝ ٌؾّغ األع١ز١ه -06

  (6.17m اٌّٛالٌٝ ٌٍّؾٍٛي  ) اٌزشو١ض 

 اٌؾً:

m=  =   n= mxkg=6.17x0.18=1.1106 mol       n2 =180/18=10  

xA=   =  =0.099   

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

 ْأ( ِٓ اٌّبء ؟ ػٍّب ث( g  1400  فٟ  mol)ِٓ  )C2H4(OH)2 1.25 ٠ؾزٜٛ ػٍٝ ِبٟ٘ دسعخ غ١ٍبْ ِؾٍٛي -03

 Kbp  = 512 .0 )ٌٍّبء 
0
C/m) 
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0.39 –رٕخفغ دسعخ رغّذ ِؾٍٛي ِبئٟ ٌّزاة عض٠ئٟ غ١ش ِزطب٠ش ػٓ دسعٗ رغّذ اٌّبء إٌمٟ اٌٝ  -04
 0
C))اؽغت : 

 دسعٗ غ١ٍبْ اٌّؾٍٛي -ض اٌّٛالٌٟ                                                                        ةاٌزشو١-أ

1.86 )ػٍّب ثبْ } صبثذ رغّذ اٌّبء  
0
C/m)   0.512 )ٚ صبثذ غ١ٍبْ  اٌّبء

0
C/m)} 

 اٌؾً:

∆Tfp  = Tf(solvent) – Tb(solution)       =(0)-(-0.39)=0.39
0
C             

∆Tfp=mxKfp          ,    m= =.0209    

∆Tbp= mxKbp = 0.209x0.512 =0.1073       Tbp= 100+∆Tbp  =100+0.1073=100.1073
0
C 
 

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

    ( ٚعذ أْ دسعخ غ١ٍبْ اٌّؾٍٛي اسرفؼذ ثّمذاسg  50( ِٓ ِبدح فٟ و١ّخ ِٓ اٌّبء وزٍزٙب)g  5.76 )ؼش ِؾٍٛي ثئراثخؽ  -05

(ºC  0.32 .)(  اؽغت اٌىزٍخ اٌغض٠ئ١خ ٌٍّبدح اٌّزاثخ
o
C/m  kbp =0.52 ) 

 

 

 

 

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

                  (C = 12 , O = 16 , H = 1 )  ، اٌّطٍٛة:فٟ ٔظبَ اٌزجش٠ذ فٟ اٌغ١بسح  ٠C2H6O2غزخذَ اٌغ١ٍىٛي ا٠ض١ٍٓ   -06

012 -ِٓ اٌّبء ٌزى٠ٛٓ ِؾٍٛي ٠زغّذ ػٕذ  2000gاٌٝ  إػبفزٙباؽغت وزٍخ اٌغ١ٍىٛي ا٠ض١ٍٓ اٌالصَ -0
o
C ٍّب ثأْ صبثذ اٌزغّذ ػ

 1.86 , 0.51ٚاٌغ١ٍبْ ٌٍّبء ٠غبٚٞ 
o
C/ m 

 

 

 

 اؽغت دسعخ غ١ٍبْ اٌّؾٍٛي . -6

 

 

 

 ٌٍّزاة ٚاٌّز٠ت . اؽغت اٌزشو١ض ثبٌىغش اٌٌّٟٛ -3

 

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

٠ٚشىً اؽذ    CH4  ا١ٌّضبْ ٘ٛ ِشوت و١ّ١بئٟ ػؼٛٞ ٠ؼذ ِٓ اثغؾ ا١ٌٙذسٚوشثٛٔبد )األٌىبٔبد ( ٌٚٗ اٌظ١غخ اٌى١ّ١بئ١خ    -71

                                غبصاد االٔؾجبط اٌؾشاسٜ ٠ؼزجش ا١ٌّضبْ اؽذ أٛاع اٌٛلٛد اٌّّٙخ .٠غزخذَ ثشىً أعبعٟ فٟ ػ١ٍّبد االخزشاق ٌٍؾظٛي ػٍٝ اٌطبلخ 

ِٓ ا١ٌّضبْ ٠ؾزشق و١ٍب ثٛعٛد غبص األوغغ١ٓ ١ٌطٍك و١ّخ ِٓ  1molاٌّؼبدٌخ اٌى١ّ١بئ١خ اٌؾشاس٠خ ٌٙزا اٌزفبػً ، ػٍّب اْ  اوزت)أ(

 .فٟ اٌظشٚف اٌم١بع١خ  890kJ/molاٌؾشاسح لذس٘ب 

 

 

 (C=12 , H=1)                                              ِٓ ا١ٌّضبْ؟  g 48و١ّخ اٌؾشاسح ارٝ رٕطٍك ػٕذ اؽزشاق  اؽغت)ة( 

 

 

 

 ِٓ ا١ٌّضبْ ؟ mol 2.5و١ّخ اٌؾشاسح اٌزٟ رٕطٍك ػٕذ اؽزشاق  اؽغت )ط(
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ِٓ اثغؾ اٌىشث١٘ٛذساد ٚ٘ٛ اٌّظذس اٌشئ١غٟ ٌطبلخ ِؼظُ اٌىبئٕبد اٌؾ١خ ثّب ف١ٙب االٔغبْ .٠ٕزظ  ٠C6H12O6ؼذ اٌغٍٛوٛص  -08

ئٟ فٟ إٌجبد االخؼش رؾزٜٛ ثؼغ اٌفبوٙخ ،ِضً اٌؼٕت ٚاٌز١ٓ ، ػٍٝ ٔغجخ وج١شح ِٓ اٌغٍٛوٛص ػٓ ػ١ٍّخ اٌزّض١ً اٌؼٛ

اٌغٍٛوٛص ٌزٌه ٠غّٝ عىش اٌؼٕت ػٕذ اعزٙالن إٌش٠ٛبد أٚ اٌفبوٙخ أٚ غ١ش٘ب ِٓ االؽؼّخ اٌغ١ٕخ ثبٌٕش٠ٛبد ،٠زفبػً 

 اٌغٍٛوٛص فٟ عغُ االٔغبْ ثؾغت اٌّؼبدٌخ اٌزب١ٌخ: 

C6H12O6 (s)  + 6O2(g)  →  6CO2( g) +6H2O(ℓ)  ∆H=…..?                                                    

H∆)أ(اؽغت ؽشاسح اٌزفبػً
0

 ثبػزجبس اْ ؽشاسح اٌزى٠ٛٓ اٌم١بع١خ ٌٍّٛاد اٌّزفبػٍخ ٚاٌّٛاد إٌبرغخ ٟ٘ اٌزب١ٌخ :  

∆H
0

f (C6H12O6) = -1268 kJ/mol                               ∆H
0

f (O2) = 0 kJ/mol 

∆H
0

f (CO2) = -393.5 kJ/mol                         ∆H
0

f (H2O (ℓ)) = -285.8 kJ/mol 

 

 

 

 

      (O=16  ,C=12 ,H=1)ِٓ اٌؾشاسح ػٍّب ثبْ kJ 94اٌالصِخ إلٔزبط  C6H12O6 اؽغت وزٍخ اٌغٍٛوٛص)ة(

  

 

 

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

 ؟وز١ٍب %39فٟ ِؾٍٛي ِبئٟ رشو١ضٖ ٠غبٚٞ   C2H5OHاؽغت اٌىغش اٌٌّٟٛ ٌٍىؾٛي اال٠ض١ٍٝ  -71

                                                                                                                      (C = 12 ، O = 16  ،H= 1) 

 

 

 

 

 

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

79ِٓ اإل٠ضبٔٛي ػٕذ  200gِٓ ِبدح ِزاثخ فٟ  ٠9.2gغٍٟ ِؾٍٛي ٠ؾزٛٞ ػٍٝ  -02
o
C اؽغت اٌىزٍخ ا١ٌٌّٛخ ٌٍّزاة  ًّ  ب ثأْ  ػٍ

78.3دسعخ غ١ٍبْ اإل٠ضبٔٛي إٌمٟ         
o
C ( 1.19ٚصبثذ غ١ٍبْ اإل٠ضبٔٛي

o
C.Kg /mol) 

 

 

 

 

 

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

ساثغ وٍٛس٠ذ  ِٓ g 53.9ػٍٝ ٍٛي ٠ؾزٛٞ ؾاٌٌّٟٛ فٟ ِ ِمذسا ثبٌىغشٌجٕض٠ٓ اؽغت رشو١ض وً ِٓ ساثغ وٍٛس٠ذ اٌىشثْٛ ٚا -60

 ( C = 12 , Cl=35.5 , H = 1) ثأْ ػٍّبً  C6H6جٕض٠ٓ اٌ ِٓ g 46.8 ٚػٍٟ CCl4اٌىشثْٛ 
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 يتمثل بعض التفاعالت الكيميائية الحرارية بالمعادالت التالية :-22
  2H2(g)  + O2(g)  → 2H2O (ℓ)  ∆H =-571  kJ )أ(

 C3H4(g)  + 4O2(g)  →  3CO2( g) +2H2O (ℓ)  ∆H=-1943.71 kJ )ب(
 C3H8(g)  + 5O2(g)  →  3CO2( g) +4H2O (ℓ)  ∆H=-2215.4 kJ)ج( 

 C3H4(g)  + 2H2(g)  →  C3H8( g) لمتفاعل التالي:    H∆احسب كمية الحرارة 
 هل هذا التفاعل طارد ام ماص لمحرارة ؟     

 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------- 
      CO(g)  + 3H2(g)  →  CH4( g) +H2O (g)  +X kJ                           توضح المعادلة التالية تفاعال كيميائيا حراريا :-23

 : باالعتماد عمى المعادالت التالية Xاحسب 
 2CO(g)  + O2(g)  → 2 CO2( g)  +  566  kJ )أ(

 2H2(g)  + O2(g)  → 2H2O (ℓ)  +483.6  kJ)ب( 
 CH4(g)  + 2O2(g)  →  CO2( g) +2H2O(g)    +802.5  kJ)ج(  
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 من المعادالت الحرارية التالية: - 24
         .C(s)  +    O2 (g)                           CO2(g)

                   ,    H = - 393 KJ  
          .H2(g)

  +   ½ O2 (g)                           H2O(l)                  ,    H = - 286 KJ  
        .2C2H6(g)

  +  7O2(g)
                      4CO2 (g) +6H2O(l)   ,     H = -3000 KJ 

 -التالية: لممعادلةًا أحسب حرارة التكوين القياسية لإليثان وفق                 
          .2C (s)    +  3H2 (g)                    C2H6 (g)   ,     H =   .  .  .  .   KJ 

 
 
 

 

 

 

 

 

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

 ًا بالمعادالت الحرارية التالية:مستعين -25

                  H = -348 Kj ,N2  +  3O2  +  H2                             2HNO3               
                 H = +77 Kj  ,2HNO3                                   N2O5   +   H2O       
                 H = +571 Kj ,   2H2O                                        2H2   +  O2      

 :التاليالطاقة الحرارية المصاحبة لمتفاعل  احسب    
             H = . . . . . . . Kj ,2N2   +   5O2                            2N2O5          
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 ( : C6H6رارة االحتراق القياسية لمبنزين ) استخدم المعمومات التالية لحساب ح  -26
          , H = +49 kJ 1 – 6C(s)  +  3H2(g)                        C6H6(l) 
        , H = - 394 kJ 2 – C(s)  +  O2(g)                          CO2(g) 
        , H = - 286 kJ 3 – H2(g)  +  ½O2(g)                       H2O(l) 

 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------- 
 -عمى ضوء المعادالت الحرارية التالية : CS2حرارة تكوين  احسب -27

        .C (s)   +   O2 (g)                        CO2 (g)                      H = - 393 KJ  
        .S(s)   +   O2 (g)

                        SO2 (g)                      H = - 296 KJ  
       .CS2 (l) +   3O2                     CO2(g)  

+  2SO2(g)
        H = - 1108 KJ           

 

 

 

 

 

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

 أوزت اٌّؼبدالد اٌى١ّ١بئ١خ اٌؾشاس٠خ ٌٍزفبػالد اٌزب١ٌخ::ػشش ؾبدٞاٌغؤاي اٌ

ب ثأْ             (.                     Al2O3رى٠ٛٓ ِٛي ٚاؽذ ِٓ أوغ١ذ األ١ٌَّٕٛ )  -0 ًّ  ((H = -1669.8KJ/mol∆ػٍ

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

ب ثأْ              (.                            CH4ؽشاسح االؽزشاق اٌم١بع١خ ٌغبص ا١ٌّضبْ ) -6 ًّ  ((H = -890KJ/mol∆ػٍ

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

ب ثأْ            (.                 COؽشاسح االؽزشاق اٌم١بع١خ ٌغبص أٚي أوغ١ذ اٌىشثْٛ ) -3 ًّ  ((H = -283KJ/mol∆ػٍ

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

ب ثأْ               III (Fe2O3                   .)ؽشاسح اٌزى٠ٛٓ اٌم١بع١خ ألوغ١ذ اٌؾذ٠ذ  -4 ًّ  ((H = -822.1KJ/mol∆ػٍ

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

ب ثأْ                 (.                         C2H2ؽشاسح رى٠ٛٓ ِٛي ٚاؽذ ِٓ اإل٠ضب٠ٓ ) -5 ًّ  ((H = +227KJ/mol∆ػٍ

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

ب ثأْ                                                   ( H2O)ؽشاسح اٌزى٠ٛٓ اٌم١بع١خ ٌٍّبء  -6 ًّ  ((H = -285.5KJ/mol∆ػٍ

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

 .393.5KJِٓ غبص صبٟٔ أوغ١ذ اٌىشثْٛ إٌٝ ِىٛٔبرٗ األعبع١خ ٠ؾزبط إٌٝ  1molرفىه  -2

............................................................................................................................................ 
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 أسئمة متنوعة وتيمس السؤال الثاني عشر :
 :مع كتابة المعادالت األٌونٌة النهائٌةأكمل الجدول التالً حسب المعلومات الموضحة أمامك   -1
 

 

 المعادالت األيونية النهائية:
1-……………………………………………………………………………………………………… 
2-……………………………………………………………………………………………………… 

 : االشكال التالية تمثل افالك جزيئية كل منها بين ذرتين -2

     
 ) د (       ) ج (    ) ب (   () أ  

 والمطلوب :

 ......ط٘ٛ ...... Pِغ فٍه   Sاٌشىً اٌزٞ ٠ّضً رذاخً فٍه ،    ٚ  ......أ ..... ٘ٛ  Sاٌشىً اٌزٞ ٠ّضً رذاخً فٍىٟ  -7

 .....د.....  عٕجب ٌغٕت Pاٌشىً اٌزٞ ٠ّضً رذاخً فٍىٟ ،  ٚ .... ة ... سأعب ٌشأط  Pاٌشىً اٌزٞ ٠ّضً رذاخً فٍىٟ   -0

 ..... أ ......اٌشىً اٌزٞ ٠ّىٓ اْ ٠ّضً ث١ٕخ عضٞء ا١ٌٙذسٚع١ٓ ،    ........د  ....... اٌشىً اٌزٞ ٠ّضً ساثطخ ثبٞ -3

 .....ط... اٌشىً اٌزٞ ٠ّىٓ أْ ٠ّضً ث١ٕخ عضٞء وٍٛس٠ذ ا١ٌٙذسٚع١ٓ،  ..... ة  اٌشىً اٌزٞ ٠ّضً ث١ٕخ عضٞء اٌىٍٛس..... -4

 ..... د .... ع١ٓ ٘ٛاٌشىً اٌزٞ ٠ّضً ث١ٕخ عضٞء ا١ٌٕزشٚ -5

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

                                                                          :والمطموب،  الشكل المقابل والذي يمثل الصيغة البنائية لحمض األسيتيك   -3
 -----3sp-----( ىو :  0نوع التيجين لذرة الكربون رقم )   -0
 ----- 2sp----( ىو :  2نوع التيجين لذرة الكربون رقم )    -2
 ( بكل من ذرتي األكسجين  2حدد نوع الروابط التي تربط ذرة الكربون رقم )  -3

 تساهمية ثنائية,  الرابطة الثانية ىي الرابطة :      ة أحاديةتساهميالرابطة األولى ىي رابطة :         
 ---------اكتب الترتيب النقطي لمحمض -4

 ٌذوب ( –الذوبانٌة ) شحٌحة الذوبان  صٌغة المركب الناتج األٌونات الممزوجة

 يذوب Na2S 4،  1اتحاد 

 شحيح الذوبان Al(OH)3 6، 3اتحاد

 شحيح الذوبان MgCO3 5،  2اتحاد 

Na
+ 

CO3
-2 

Al
3+ 

S
2- 

Mg
2+ 

OH
- 

1 2 3 4 5 6 

6 0 
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واء الجوي عند درجات الرسم البياني التالي : يوضح ذوبانية غازي األكسجين والنيتروجين وهما المكونين األساسين لمه  -4
 . ةحرارة مختمف

 
 

 -:  والمطموب
 ( ودرجة الحرارة : ............... N2  ,O2بين ذوبانية غازي )  استنتج العالقة – 1
 في الماء البارد . ذوبانيتوفي الماء الساخن ............... من  األكسجينذوبانية غاز   - 2
 ----------- g/100g H2O( تساوي :  C°0ذوبانية غاز النيتروجين في الماء عند ) - 3
 ......... C°( تساوي : g/100g H2O 0.0050ندىا ذوبانية غاز األكسجين مساوية ) درجة الحرارة التي تكون ع – 4
 ( ............... من ذوبانية غاز النيتروجين عند نفس الدرجة . C° 10ذوبانية غاز األكسجين في الماء عند )  – 5

----------------------------------------------------------------------- 
          :( C , B , A )خالل االشكال التي أمامك  من  -5

               

              

                 

 .  الكترولٌتًغٌر  –ضعٌف  الكترولٌت –قوي  الكترولٌت : صنف المحالٌل إلى –أ       

 A  ........................................B ................................... ...........C .................................... 

 الجلوكوز [ –NaCl - HgCl2]     حدد المحالٌل التالٌة على الرسم –ب 

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

 .  ( C  ) على توصٌل التٌار الكهربائً أكبر من المحلول   (  A  ) قدرة المحلول  فسر –ج 

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

 :٠ٍٝفٝ ػٛء دساعزه ٌٍّخطؾ اٌزبٌٟ اعت ػّب  -6

 ...ِٓ اٌّؾزٜٛ اٌؾشاسٜ ٌٍّٛاد إٌبرغخ الً اٌّؾزٜٛ اٌؾشاسٜ ٌٍّٛاد اٌّزفبػٍخ ...-0

 .....ٌٍؾشاسح ِبص اٌزفبػً ..-6

 

 

 

 

 

   

A B C 

 
2NO(g)  + O2(g))ٔٛارظ( 

2NO2(g)ِزفبػالد() 

H=+114.2kJ

 
H 

 ع١ش اٌزفبػً
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 فٟ ػٛء دساعزه ٌٍّخطؾ اٌّمبثً أعت ػّب ٠ٍٟ :  -1

 ؽذد ٔٛع اٌزفبػً ؽبسد أَ ِبص ٌّٚبرا ؟  -0

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

 ٌّٚبرا ؟أ٠ّٙب أوجش فٟ اٌّؾزٛٞ اٌؾشاسٞ اٌّبء أَ اٌؼٕبطش اٌّىٛٔخ ٌٗ  -6

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

 ِٓ ا١ٌٙذسٚع١ٓ .  2molاؽغت و١ّخ اٌؾشاسح إٌّطٍمخ ػٕذ اؽزشاق  -3

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

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

 (H2O = 18ِٓ اٌّبء ) 45gاؽغت و١ّخ اٌؾشاسح إٌّطٍمخ ػٕذ رى٠ٛٓ  -4

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

 

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

           ربون مع األكسجين لتكوين غاز ثاني أكسيد الكربون مستعيًنا بالشكل المقابل:                                                      لتفاعل غاز أول أكسيد الك ∆OH(  ماهي حرارة التفاعل القياسية 8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------------------------- 
 ل األلماس  إلى جرافيت. والمطلوب أجب عن التالي:( الشكل المقابل يمثل تغيرات اإلنثالبي لتحو 9)

 حرارة احتراق الجرافيت تساوي ............... -1
 حرارة احتراق الماس تساوي ................. -2

  الجرافيت ............. ثباتًا من األلماس . -3

 التغير في اإلنثالبي لتحول األلماس إلى جرافيت -4

 يساوي .......................

 
 

 

H= -286 kJ/mol 

H2(g)  +  ½O2(g)  

H2O(l)   

H 

Cdiamond)+ O2(g)          

C (graphite)  + O2(g)          
∆H   

CO2(g)  

      

∆H
O

= -395.4kJ   

 ع١ش اٌزفبػً  

∆H
O

 = + 393.5kJ  

     

∆H= ????kJ 

2C(grphite)+ 2O2(g)          

CO (g)  + O2(g)       2   
∆H   

CO2(g)  

      

∆H
O

= -787kJ   

 ع١ش اٌزفبػً  

∆H
O

 = ????kJ       

∆H= - 221kJ 
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