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 النوويةالكيمياء 
 .نوويّة قذيفة أفضل النيوترون يعدّ فسر_1س

 .املقذوفة النواة وبني بينه كهربائي تدافع حيدث فال الشحنة معتدل ألنه اجلواب:

 .حرّة وهي مكوّناهتا كتل جمموع من أصغر النّواة كتلةفسر  _2س

 .طاقة إىل يتحول الكتلة يف النقص اجلواب:

 .للبوزيرتون النّواة إطالق فسر_3س

جل النوى أوذلك من    النواة خارج بوزيرتون ينطلقو النواة داخل يستقر نيوترون إىل ربوتونال حتول بسبب اجلواب:

n0   وفق املعادلة :     اليت تقع حتت حزام االستقرار 
1 + e+1

0                  H1
1 

 كما يف النجوم. ةهائل طاقة انطالق النّووي االندماج تفاعل يرافق فسر _4س

 .طاقة إىل الكتلة يف النقص هذا تحولحيث  ي الكتلة يف النقص بسبب اجلواب:

 .بيتا جلسيمات املؤلفة لإللكرتونات النّواة إطالق فسر _5س

نوى اليت تقع وذلك من أجل ال  النواة خارج بيتا جسيم ينطلقو النواة داخل يستقر بروتون إىل نيوترون حتول بسبب :اجلواب

H0فوق حزام االستقرار وفق املعادلة:       :        
1 + e−1

0                  n1
1 

 أو املغناطيسي.  الكهربائيّ باحلقل غاما أشعّة تأثر فسر عدم _6س

 .الشحنة عدمية كهرطيسية أمواج ألهنا :اجلواب

 .الكهربائيّ باحلقل بيتا وجسيمات ألفا جسيمات من كلّ تأثّرفسر  _7س

فتنحرف جسيمة ألفا حنو اللبوس السالب ملكثفة مشحونة وتنحرف جسيمة بيتا حنو اللبوس املوجب   كهربائية شحنة حيمل منهما كل ألن :اجلواب

 ملكثفة مشحونة .

 اليت تقع حتت حزام االستقرار  وال متلك طاقة كافية إلطالق بوزيرتون. علل كيف  حيدث األسر االلكرتوني للنوى _8س

 ا لريتبط بروتون فيتشكل نيوترون تلتقط النواة الكرتوناً من السحابة االلكرتونية احمليطة هب :اجلواب 

H0وفق املعادلة:    
1 + e−1

0                  n1
1  . 

 أن تتحول إىل نوى أكثر استقراراً. 83علل كيف ميكن للنوى اليت يزيد عددها الذري عن  _9س

Energy +    YZ−2   يطرأ عليها حتول من النوع ألفا كما يف املعادلة:  :اجلواب
A−4 + He2

4                  XZ
A . 

 املغناطيسي. باحلقل بيتا وجسيمات ألفا جسيمات من كلّ تأثّر علل _10س

 جسيمات ألفا.ألهنا تتأثر بقوة لورنز املغناطيسية   فتنحرف عن مسارها ويكون احنرف جسيمات بيتا جبهة معاكسة جلهة احنراف  :اجلواب
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     علل طاقة ارتباط النواة تعاكس باإلشارة الطاقة املنتشرة عند تشكل النواة. _11س

 ألهنا مقدار موجب.  :اجلواب

 النوى القذيفة اليت قذفت هبا دون ان تنقسم.علل ملاذا تلتقط بعض  _12س

 النوى حيدث عليها تفاعالت التقاط نووي.ألن هذه   :اجلواب

 املقذوفة جبسيم إىل عنصر جديد مطلقة جسيم آخر.بعض النوى  حتولعلل  _13س

 .النوى حيدث عليها تفاعالت  تطافر نوويةألن هذه   :اجلواب

 إىل نواتني متوسطيت الكتلة وتنطلق نيوترونات سريعة. بنيوترون بطئ  تتحولل عند قذف نواة اليورانيوم لع _14س

 النوى حيدث عليها تفاعالت انشطار نووي.ألن هذه   :اجلواب

 الغازات
 م اهلواء داخل البالون عند ارتفاع درجة احلرارة )والعكس صحيح(.حج زدادعلل ملاذا ي _1س

const  𝑉=ضغط الغاز حسب قانون شارل     ألن حجم عينة من غاز يتناسب طرداً مع درجة حرارته املطلقة عند ثبات   :اجلواب

𝑇
   . 

 علل ملاذا يرتفع  املنطاد يف اجلو عند تسخني اهلواء داخله. _2س

 مما يؤدي إىل ارتفاعه.  باملنطاد احمليطيؤدي تسخني اهلواء داخله إىل نقصان كثافته  لتصبح  أقل من كثافة اهلواء   :اجلواب

 فسر عند رش كمية صغرية من العطر يف غرفة نالحظ انتشار الرائحة يف كامل أرجاء الغرفة. _3س

 تنتشر الغازات يف مجيع االجتاهات بسبب احلركة العشوائية جلزيئاهتا لتمأل احليز  الذي يوجد فيه بشكل متجانس تقريباً.  :اجلواب

تشكل أخبرة بيضاء بالقرب علل  تان من حملول محض كلور املاء املركز وحملول النشادر جبانب بعضهما ثم نزع الغطاء إذا وضعت عبو _4س

 من  عبوة محض كلور املاء .

 خارج عبوتيهما وتكوين ملح كلوريد األمونيوم األبيض وفق املعادلة:والنشادر بسبب انتشار جزئيات غازي كلور اهليدروجني   :اجلواب

)(gCl4NH         3(g)+NH(g)HCl   ن غراهام هلذا ومبا أن الكتلة املولية لغاز النشادر أصغر فسرعة انتشاره  تكون أكرب حسب قانو

 تتشكل األخبرة البيضاء من كلوريد األمونيوم جبوار عبوة محض كلور املاء.

 .علل يهمل حجم جزئيات الغاز مقابل حجم الغاز _5س

 تباعد اجلزئيات فيما بينها. بسبب    :اجلواب

 علل ملاذا ال يتغري متوسط الطاقة احلركية جلزئيات الغاز مبرور الزمن عند ثبات درجة احلرارة. _6س

  ألن الطاقة تنتقل بني اجلزئيات من خالل التصادمات. :اجلواب
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 سرعة التفاعل الكيميائي
 .بالكتلة له مماثلة فحمٍّ قطعة احرتاق من ع أسر الفحم مسحوق احرتاق فسر_1س

 .بالكتلة املماثلة الفحم لقطعة التماس سطح مساحة من أكرب الفحم مسحوق يف التماس سطح مساحة ألن :اجلواب

 .التّفاعل سرعة زيادة إىل احلرارة درجة زيادة تؤدّي فسر _2س

عدد  فتزداد التنشيط طاقة تساوي أو أكرب حركية طاقة متلك اليت اجلزيئات عدد لزيادة تؤدي احلرارة درجة زيادة ألن :اجلواب

 .التفاعل سرعة لزيادة يؤدي مما الفعالة التصادمات

 .املتفاعلة املوادّ تركيز بزيادة التّفاعل سرعة تزداد فسر _3س

 .الفعالة التصادمات عدد زيادة بسبب :اجلواب

 .سريعة تكون أن إىل متيل منخفضة تنشيط طاقة إىل حتتاج الّيت التّفاعالت فسر _4س

 .كبري يكون التنشيط طاقة متلك اليت اجلزيئات عدد ألن :اجلواب

 .بطيئة تكون أن إىل متيل كبرية تنشيط طاقة إىل حتتاج الّيت التّفاعالت فسر _5س

 .صغري )قليل(  يكون التنشيط طاقة متلك اليت اجلزيئات عدد ألن :اجلواب

 علل  ملاذا تكون قيمة تغري تراكيز املواد املتفاعلة بالنسبة لتغري الزمن سالبة. _6س

 ن تراكيز املواد املتفاعلة يف تناقص مستمر.أل :اجلواب

 علل  ملاذا تكون قيمة تغري تراكيز املواد الناجتة بالنسبة لتغري الزمن موجبة. _7س

 مستمر. زايديف ت الناجتةن تراكيز املواد أل :اجلواب

 إذا كان التصادم فعال. الكيميائي إالعلل ملاذا ال حيدث التفاعل  _8س

 عندما حيدث التصادم الفعال يتوافر الشرطني التاليني االزمني حلدوث التفاعل:  :اجلواب

 تأخذ دقائق املواد املتفاعلة وضعاً فراغياً مناسباً. (1

 الطاقة الالزمة  حلدوث التفاعل الكيميائي وهي طاقة التنشيط. األدنى منمتتلك دقائق املواد املتفاعلة احلد  (2

 .مجيعها وليس كيميائي تفاعل عنها ينتج التصادمات بعض _9س

 .فعّال التصادم يكون أن جيب التفاعل وحلدوث فعالة غري وتصادمات فعالة تصادمات يوجد ألنه  :اجلواب

 احرتاق األوكتان.سرعة احرتاق  البوتان اكرب من سرعة علل  _10س

  أسرع. احرتاقه البوتان وبالتايل حالة يف أ قلC-H و C-C الروابط  عدد ألن   :اجلواب
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 علل كيف يعمل احلفاز على تسريع التفاعل الكيميائي. _11س

 يعمل احلفاز على خفض طاقة التنشيط لتصبح أقل من طاقة التنشيط للتفاعل األصلي فيحدث التفاعل بشكل أسرع.  :اجلواب

 علل املواد الصلبة والسائلة الصرفة ذات تركيز ثابت. _21س

 ز( ثابتة.ألن تغري عدد املوالت يؤدي لتغري احلجم والعكس صحيح فتبقى  نسبة عدد املوالت إىل احلجم )الرتكي  :اجلواب

  Bإىل  الضعف ونقصان تركيز  Aعند ازدياد تركيز    gD             (g)+B(g)3A)(علل من أجل التفاعل  األويل اآلتي:  _31س

 ن سرعة التفاعل تزداد أربع مرات.إإىل النصف  ف

([=.[B]=43K[A] 4لكن  بعد تغري الرتاكيز تصبح :    B3K[A]=].[  :اجلواب
𝐵

2
.([3K(2[A])= 

 ثابت التوازن الكيميائي
 .املتوازنة التّفاعالت يف كلّيّا املتفاعلة املواد تستهلك ال فسر ملاذا _1س

 .ذاهتا الشروط يف املتفاعلة املواد لتعطي بعضها مع تتفاعل الناجتة املواد ألن  :اجلواب

 دون أن يؤثر على حالة التوازن.  التّوازن حالة إىل الوصول تسرّع حفاز إضافة فسر _2س

 .نفسه باملقدار العكسي التفاعل وسرعة املباشر التفاعل سرعة من يزيد احلفاز ألن  :اجلواب

 .الضغط بزيادة املباشر باالتّجاه ينزاح   gCH               2(g)+2H(s)C)4(  اآلتي التفاعل يففسر  _3س

 أقل من الغاز هلذا يرجح التفاعل املباشر.  موالت عدد تشكل  التفاعل حنو يرجحعند زيادة الضغط   فسر  :اجلواب

  )عند عكس السؤال اعكس اإلجابة(       .احلرارة درجة خفض عند التوازن ثابت قيمة تقل للحرارة املاصّ التفاعل يففسر  _4س

 كمية وتزداد الناجتة املواد كمية فتقل(   العكسي الناشر )يف االجتاه  التفاعل يرجحيف التفاعل املاص   احلرارة درجة خفض عند   :اجلواب

 .التوازن ثابت قيمة فتقل املتفاعلة املواد

 )عند عكس السؤال اعكس اإلجابة(     .احلرارة درجة زيادة عند التوازن ثابت قيمة تقل للحرارة الناشر التفاعل يففسر  _5س

 كمية تزدادو الناجتة املواد كمية ( فتقل  العكسي ) املاصيف االجتاه  التفاعل يرجح الناشر يف التفاعل   احلرارة درجة  زيادة عند   :اجلواب

 .التوازن ثابت قيمة فتقل املتفاعلة املواد
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 يسمى التوازن الكيميائي يف حالة التفاعالت الكيميائية بالتوازن احلركي.فسر  ملاذا  _6س

 التفاعل سرعة مع املباشر التفاعل سرعة تتساوى عندما حيدث هألن حركي توازن الكيميائي التوازنيسمى  :اجلواب

 . حركي توازن حالة يف اجلملةف  معدومة تفاعل ألي السرعة قيمة تكون العكسي وال

  ال تظهر يف عبارة ثابت التوازن . علل املواد الصلبة والسائلة كمذيب فقط _7س

 ألن تراكيزمها تبقى ثابتة مهما اختلفت كميتها. :اجلواب

حجمني متساويني من غازي اهليدروجني وخبار اليود ذي اللون البنفسجي يف شروط  علل عند مزج  _8س

 مناسبة يالحظ تضاؤل اللون البنفسجي ثم ثباته.

 يدل مما التفاعل بنسب املواد مزج من الرغم على كلياً اليود استهالك عدم على دليل البنفسجي اللون ثبات سبب :اجلواب

 . متوازن أنّ التفاعل على

 سي.يرجح التفاعل املباشر على العك CKأصغر من ثابت التوازن الكيميائي  Qعلل  عندما يكون حاصل التفاعل  _9س

العكسي للوصول  ألن تراكيز املواد الناجتة تكون أقل من تراكيزها يف حالة التوازن فريجح التفاعل املباشر على :اجلواب

 إىل حالة التوازن.

 يرجح التفاعل العكسي على املباشر. CKأكرب من ثابت التوازن الكيميائي  Qعلل  عندما يكون حاصل التفاعل  _10س

ألن تراكيز املواد الناجتة تكون أكرب من تراكيزها يف حالة التوازن فريجح التفاعل العكسي على املباشر للوصول  :اجلواب

 إىل حالة التوازن.

 حيصل التفاعل املتوازن. C0120عندما ميزج خبار املاء مع أول أكسيد الكربون يف الدرجة  _11س

   )(g2+H(g)2CO              (g)O2+H(g)CO   :واملطلوب 

 علل عند زيادة درجة احلرارة فإن التفاعل يرجح يف االجتاه العكسي. -1

املتفاعلة وينقص تراكيز املواد الناجتة وعندها يزداد تراكيز املواد  العكسي (  عند زيادة درجة احلرارة يرجح التفاعل يف االجتاه املاص ) ألنه :اجلواب

 .cKئي فينقص قيمة ثابت التوازن الكيميا

 فإن التفاعل يرجح يف االجتاه املباشر. COعند زيادة كمية علل  -2

 وهو االجتاه املباشر للوصول إىل حالة توازن جديدة وبرتاكيز جديدة. COيرجح التفاعل باالجتاه الذي ينقص تركيز  COعند زيادة تركيز    :اجلواب
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  ياد الضغط  ال يؤثر على حالة التوازن.ازد ن إ  علل -3

 ألن عدد املوالت الغازية متساو يف طريف املعادلة. :اجلواب

 .يف االجتاه املباشر بوساطة حملول فإن التفاعل يرجح 2COإذا امتص علل  -4

 وهو االجتاه املباشر للوصول إىل حالة توازن جديدة. 2COفإن تركيزه ينقص  وبالتايل يرجح التفاعل باجتاه زيادة تركيز  2COإذا امتص   :اجلواب

 H      )3(g2NH              2(g)+ 3H 2(g)N< 0لديك التفاعل املتوازن والناشر للحرارة التايل: _21س

 .التفاعل يف االجتاه العكسي يرجح 2Hعند زيادة تركيز علل  -1

 وهو االجتاه العكسي للوصول إىل حالة  توازن جديدة. 2Hتركيز  نقصان  باجتاهيرجح التفاعل  2Hعند زيادة تركيز   :اجلواب

 .التفاعل يف االجتاه املباشر يرجح 3NHعند نقص تركيز علل  -2

 وهو االجتاه املباشر للوصول إىل حالة توازن جديدة. 3NHيرجح التفاعل باجتاه زيادة تركيز  3NHعند نقص تركيز  :اجلواب

 .التفاعل يف االجتاه الناشر يرجح درجة احلرارة مع بقاء الضغط ثابتاً خفضعند علل  -3

 . CKقيمة  تزداد)املباشر( فتزداد تراكيز املواد الناجتة وتنقص تراكيز املواد املتفاعلة ف عند خفض درجة احلرارة يرجح التفاعل باالجتاه الناشر   :اجلواب

 .املباشرالتفاعل يف االجتاه  يرجح ثابتةعند زيادة الضغط مع بقاء درجة احلرارة علل  -4

 أي يف االجتاه املباشر للوصول إىل حالة توازن جديدة.عند زيادة الضغط يرجح التفاعل باجتاه تشكل عدد أقل من املوالت الغازية    :اجلواب

 األسسواحلموض 
منهما  لكلّ املرافق احلمض هو ما  CH3COO- اخلالت أيّون من أقوى أساس  CN-السّيانيد أيّون أن علمتَ إذا _1س

 .ذلك فسّر أقوى؟ احلمضني وأيّ

واحلمض املرافق أليون اخلالت هو محض اخلل  HCNمض املرافق أليون السيانيد هو محض سيان اهليدروجني احل  :اجلواب

COOH3CH  .ومحض اخلل هو احلمض األقوى  ألنه يرافق األساس األضعف 

 برونشتد ولوري  مع التعليل. حسب   من هو احلمض واألساس   A +O3H    O       2HA +H+-يف املعادلة  _2س

 أساس ألنه يستقبل بروتون. O2H   ,محض ألنه مينح بروتون     HA  :اجلواب
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+ Cl+-يف املعادلة  _3س
4NH           3HCl +NH  .من هو احلمض واألساس   حسب  برونشتد ولوري  مع التعليل 

 أساس ألنه يستقبل بروتون.  3NH  ,محض ألنه مينح بروتون     HCl  :اجلواب

 حدد احلمض واألساس حسب لويس مع التعليل. _4س

 ألن ذرة اآلزوت  متنح زوج الكرتوني غري رابط  NH3األساس   :اجلواب

 .ألنه يستقبل زوج الكرتوني  3BF احلمض ثالثي فلور البورفتتشكل رابطة تساندية بني ذرتي البور والنرتوجني أما  إىل ذرة البور

 علل يعد املاء ناقالً رديئاً للتيار الكهربائي . _5س

 الحتوائه على عدد قليل من األيونات .  :اجلواب

 .bKبإزدياد ثابت تأينه  األساس   علل تزداد قوة   _6س

2[−OH]      :اجلواب

Cb
=bK         √CbKb  =]-OH[   ومبا تزداد قيمة ثابت تأين األساس الضعيف بزيادة تركيز أيون اهليدروكسيد

 وبالتايل تزداد قوة األساس بإزدياد قيمة ثابت تأينه.أن قوة األساس تزداد بإزدياد تركيز أيونات اهليدروكسيد 

 .aKبإزدياد ثابت تأينه    علل تزداد قوة   احلمض _7س

2[+H3O]      :اجلواب

Ca
 = aK       √CaKa  =]+O3H[   ومبا أن  اهلدرونيومالضعيف بزيادة تركيز أيون احلمض تزداد قيمة ثابت تأين

 بإزدياد قيمة ثابت تأينه. احلمضوبالتايل تزداد قوة   قوة احلمض تزداد بإزدياد تركيز أيونات اهلدرونيوم

 عند إضافة كمية من حملول محض قوي .  املباشر  باالجتاه 2OH 2+Mg                2Mg(OH)+-  علل يرجح التفاعل  _8س

 هيدروكسيد املغنزيوم. من إضافية كمية وتذوب املباشر التفاعل يرجح اهلدروكسيد أيونات مع املضافة اهلدرونيوم أيونات تتحداجلواب: 

 احملاليل املائية لألمالح
 .حلمهة عدّ ي ال باملاء البوتاسيوم نرتات ملح ذوّبان _1س

 .املاء مع تتفاعل ال حيادية امللح هذا تأين عن الناجتة االيونات ألن اجلواب:

 .قطبيّة خباصيّة تتمتّع األمالح مجيع _2س

 .محضي سالب وشق أساسي موجب شق من تتألف ألهنا اجلواب:
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 .باملاء الذوّبان شديدة الصوديوم أمالح _3س

 أثناء املاء وجزيئات امللح أيونات بني التجاذب قوى من أصغر بلوراته يف امللح أيونات بني التجاذب قوى نأل اجلواب:

 .الذوبان عملية

 باملاء الذوّبان قليل الفضة كرومات ملح _4س

 أثناء املاء وجزيئات امللح أيونات بني التجاذب قوى من أكرب بلوراته يف امللح أيونات بني التجاذب قوى نأل اجلواب:

  .الذوبان عملية

 إىل رشاحة امللح.  تشكل راسب ملحي من ملح كربيتات الباريوم عند اضافة محض الكربيت  فسر _5س

𝐵𝑎(𝑎𝑞)  غري املتجانس للملح  معادلة التوازن  اجلواب:
2+ + 𝑆𝑂4(𝑎𝑞)

2−                 )4(sBaSO 

أي احمللول فوق مشبع فترتيب  كمية من ملح  ksp    <Qوعند إضافة محض  الكربيت يزداد تركيز أيونات  الكربيتات  يف احمللول  فيصبح 

 كربيتات  الباريوم حتى الوصول حلالة توازن جديدة.

 فسر  زيادة ترسب ملح فوسفات ثالثي الكالسيوم  عند إضافة محض كلور املاء._6س

𝐶𝑎(𝑎𝑞)معادلة التوازن غري املتجانس للملح     اجلواب:
2+ + 2𝑃𝑂4(𝑎𝑞)

3− 3                   )(s2)4O(P3aC  

ضعيف التأين  4PO3Hمحض الفوسفور  مع أيونات الفوسفات  وينتج   عند إضافة محض كلور املاء تتحد أيونات اهلدرونيوم الناجتة عن تأينه 

أي احمللول  غري مشبع فتذوب كمية إضافية من ملح  فوسفات ثالثي الكالسيوم  حتى   SPK>Qفيتناقص تركيز أيونات الفوسفات ويصبح   

 الوصول حلالة توازن  جديدة. 

 .احمللول الناتج عن حلمهة ملح نرتات األمونيوم هو حملول محضي علل _7س

)aq( -3+NO )aq(   :وفق املعادلة يتميه ملح نرتات األمونيوم   اجلواب:
+

4NH                 (S)3NO4NH   

 مع املاء )يتحلمه( وفق املعادلة:لكن أيون النرتات حيادي  ال يتفاعل مع املاء أما أيون األمونيوم يتفاعل 
                    )aq( +O3+  H )g( 3NH                   )L(O2+ H  )aq( +

4NH  

   PH<7لول أصبح محضياً   احملنالحظ أن الناتج أيون اهلدرونيوم مما يدل على أن 

 

 

O2H 
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 تج عن حلمهة ملح  سيانيد الصوديوم هو حملول  أساسي.علل احمللول النا _8س

)aq( -NC+ )aq(   :يتميه ملح  سيانيد الصوديوم  وفق املعادلة  اجلواب:
+aN                 (S) NaCN   

 املاء )يتحلمه( وفق املعادلة:  يتفاعل معالسيانيد  حيادي  ال يتفاعل مع املاء أما أيون  الصوديوم لكن أيون 
                    )aq( -OH+   )aq( CNH                   )L(O2+ H  )aq( -CN  

   PH>7   لول أصبح  أساسياًمما يدل على أن احمل ن اهلدروكسيدنالحظ أن الناتج أيو

 تج عن حلمهة  خالت األمونيوم  مع  التعليل.احمللول النا ماهي طبيعة  _9س

)aq( -3 COO3CH + )aq(   :يتميه ملح خالت األمونيوم  وفق املعادلة  اجلواب:
+

4NH                  (S)COO3CH4NH  

 aq( -OH     + )aq(H COO3CH                               )L(O2H+    )aq( -3 COO3CH(   يتفاعل أيون اخلالت مع املاء )يتحلمه( وفق املعادلة اآلتية:

aq) (يتفاعل أيون  األمونيوم مع املاء )يتحلمه( وفق املعادلة اآلتية:          
+O3+  H )g( 3NH                 )L(O2+ H  )aq( +

4NH 

+ )g( 3NH     + )aq(H COO3CH                                 )aq( -3 COO3CH + )aq(  جبمع املعادلتني السابقتني:
4NH 

 ]OH[<]+O3H-[وعندها    bK<aKفيكون الوسط محضي إذا كان 

 ]OH[>]+O3H-[وعندها    aK<bKفيكون الوسط أساسي إذا كان 

 ]OH[=]+O3H-[وعندها    aK=bKويكون الوسط معتدل إذا كان  

عديم اللون   IIقليل الذوبان باملاء يضاف إليه قطرات من حملول نرتات الرصاص  4pbCrOمللح  حيوي بيشر حملول مشبع   _10س

 . IIتشكل راسب من كرومات الرصاص واملطلوب علل : 

  امللح هذا من كمية ترتسب Ksp<Qويصبح    الرصاص أيونات تركيز يزداد بعد إضافة  قطرات من حملول نرتات الرصاص  سوف اجلواب:

 كرومات الرصاص.

 املعايرة احلجمية
 .التّعديل معايرة يف  أساس_ محض مشعرات أحد استخدام علل _1س

 .املعايرة تفاعل هناية نقطة لتحديد اجلواب:

  .قويّ بأساس قوي محض معايرة عند مناسباً مشعراً التيمول بروم أزرق يعترب علل  _2س

 .7.6 - 6 املشعر جمال ضمن واقعة 7 التفاعل انتهاء نقطة PH ألن اجلواب:

O2H 

O2H 
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 حلمض قوي بأساس قوي. علل طبيعة الوسط الناتج بعد انتهاء املعايرة _3س

 معتدل بسبب تشكل املاء. اجلواب:

 قوي. بأساس ضعيف محض معايرة عند مناسباً مشعراًفينول فتالئني  يعتربعلل  _4س

  10  - 8.2 املشعر جمال ضمن واقعة 8.72 التفاعل انتهاء نقطة PH ألن اجلواب:

 قوي كهيدروكسيد البوتاسيوم. بأساس ضعيف اخلل محض معايرة عندPH>7تكون قيمة  علل _5س

 بسبب تشكل أيونات اخلالت اليت تسلك سلوك ضعيف  اجلواب:

 قوي.  مضحب ضعيف أساس  معايرة عند مناسباً أمحر املتيل مشعراً يعتربعلل  _6س

   6.2 - 4.2 املشعر جمال ضمن واقعة 5.27 التفاعل انتهاء نقطة PH ألن  اجلواب:

 األمونيوم. بأساس ضعيف كهيدروكسيدكحمض كلور املاء  حلمض قوي علل طبيعة الوسط الناتج بعد انتهاء املعايرة _7س

 ضعيف. سلوك محضبسبب تشكل أيونات األمونيوم اليت تسلك  اجلواب:

 الكيمياء العضوية
 األغوال:

 كافّة. بالنّسب املاء يف  اإليتانول ) احنالل ( مزوجية _1س

 وجزيئات املاء. اإليتانول جزيئات بني اهلِدروجينيّة الرّوابط تشكُّل بسبب اجلواب:

 .اجلزيئيةّ كتلها بازدياد املاء يف األغوال مزوجية تناقص _2س

 .R القطيبّ غريِ اجلزء تأثري حسابعلى    OH  القطيبّ اجلزء تأثري نقصان بسبب اجلواب:

 .الكربون ذرّات بعدد هلا املوافقةِ األلكانات مع مقارنة نسبياّ مرتفعةً األغوال غليان درجة _3س

هِدروجينيّة  روابط تشكيّل على األغوال قدرة بسبب األلكانات غليان درجة من أعلى األغوال غليان درجة اجلواب:

 .األلكانات جزيئات بني هِدروجينية روابط تتشكّل ال بينما جزيئاهتا، بني

 .النّشيطة املعادن مع األغوال تتفاعل _4س 

 .O-H الرابطة يف اهلدروجني إزاحة تستطيع النشيطة املعادن ألن  اجلواب:

 .اإليتانول من املاء يف مزوجية ول أقلّ -1-اهلكسان   _5س

 .R القطيبّ غريِ اجلزء تأثري حسابعلى    OH  القطيبّ اجلزء تأثري نقصان بسبب  اجلواب:
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 لدهيدات والكيتونات:األ
 .املولية كتلها حبسب الكيتونات غليان ودرجة األلدهيدات غليان درجة تتغيّر كيف_1س

 .املولية كتلته بازدياد و الكيتونات  األلدهيد غليان درجة تزداد  اجلواب:

 .التّفسري مع هلا املوافقة واألغوال األلدهيدات غليان درجة بني أقارن _2س

 يف  OH الرّابطة قطبيّة ألنّ هلا، املوافقة والكيتونات األلدهيدات غليان درجة من أعلى األغوال غليان درجة اجلواب:

 روابط األغوال تشكّل جزيئات أنَّ إىل إضافة الكيتونات و األلدهيدات يف                          الرّابطة قطبيّة من أقوى األغوال

 .هدروجينيّة روابط الكيتونات و األلدهيدات تشكّل ال بينما جزيئاتِها بني هِدروجينيّة

 .التّفسري مع املوافقة واأللكانات األلدهيدات غليان درجة بني أقارن _3س

 روابط األلدهيدات قطبيّة ألنّ املوافقة، األلكانات غليان درجة من أعلى والكيتونات األلدهيدات غليان رجةد :اجلواب

 .األلكانات روابط قطبيّة من أعلى والكيتونات

 .التّفسري مع املوافقة رتاتيواإل الكيتونات غليان درجة بني أقارن _4س

األلدهيدات  يف              الرّابطة ألن قطبيّة املوافقة اإليرتات من أعلى والكيتونات لأللدهيدات غليان درجة :اجلواب

   .اإليرتات يف  c-o-c  الرّابطة قطبيّة من أقوى والكيتونات

 .اجلزيئيّة كتلتها بزيادة املاء يف الكيتونات مزوجية تقلّ _5س

 القطيب. غريِ اجلزء تأثري حسابالقطيب  على   اجلزء تأثري نقصان بسبب :اجلواب

 .ذاهتا الشروط يف األكسدة الكيتونات تقاوم بينما بسهولة األلدهيدات تتأكسد _6س 

 .الكيتونات يف وجودها وعدم األلدهيدات يف الكربونيلية الزمرة الكربون بذرة مرتبطة اهلدروجني ذرة وجود بسبب :اجلواب

 الحموض الكربوكسيلية:
 كافة. بالنسّب املاء يف تتمازج كربون ذرّات 4 - 1 حتوي التّي الكربوكسيليةّ احلموض فسر_1س

 .املاء وجزيئات الكربوكسيليّة احلموض جزيئات بني اهلدروجينيّة تشكّل الرّوابط بسبب :اجلواب

 .اجلزيئيةّ كتلها بازدياد املاء يف الكربوكسيليةّ احلموض مزوجية نقصانفسر  _2س

 .R القطيبّ غري اجلزء تأثري وزيادة  COOHالقطيبّ اجلزء تأثري نقصان بسبب :اجلواب

 .املوافقة العضويةّ املركّبات مع مقارنة مرتفعة الكربوكسيليةّ احلموض غليان درجة _3س

 مها قطبيّتني زمرتني من تتكون الكربوكسيل زمرة أنّ حيث الكربوكسيليّة للحموض الصّفة القطبيّة تفوّق بسبب :اجلواب

 .الكربوكسيليّ احلمض من جزيئني كلّ بني هدروجينيّتني رابطتني تشكيل إىل باإلضافة الكربونيل و  اهلدروكسيل
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 .املوافقة العضويّة املواد باقي مع مقارنة الكربوكسيليّة للحموض القطبيّة الصّفة تفوق فسر _4س

 .الكربونيل وزمرة اهلدروكسيد زمرة مها قطبيتني زمرتني على حتتوي الكربوكسيلية للحموض املميزة الوظيفية الزمرة :اجلواب

 .اجلزيئيّة كتلتها بارتفاع املاء يف الكربوكسيليّة احلموض مزوجية نقصان _5س

 .Rالقطيب غري اجلزء تأثري وزيادة COOH-القطيب  اجلزء تأثري نقصان بسبب :اجلواب

 .املوافقة األلدهيدات غليان درجة من أعلى الكربوكسيليّة احلموض غليان درجة _6س

 .هدروجينية بطروا تشكل ال األلدهيدات بينما .الكربوكسيلية احلمض من جزيئني كل بني اهلدروجينية الرابطتني بسبب :اجلواب

 :اإلسترات
 .الكربوكسيليّة املوافقة احلموض غليان درجات من أقلّ أنّها إال اجلزيئيّة، كتلها بازدياد اإلسرتات غليان درجة فسر تزداد _1س

 .اإلسرتات جزيئات تشكّلها بني وعدم الكربوكسيليّة احلموض جزيئات بني هدروجينيّة روابط تشكّل بسبب   :اجلواب

 .جزيئاهتا بني هدروجينيّة روابط تشكيل على اإلسرتات قدرة عدم سبب فسّر _2س

 .الكهرسلبية شديدة ذات بذرة مرتبطة هدروجني ذرة وجود لعدم :اجلواب

 :األميدات
 .نسبياً مرتفعة وانصهار غليان درجات ذات سائلة أو صلبة مواد فسر األميدات _1س

  .والثّانويّة األوّليّة األميدات بني جزيئات هدروجينيّة روابط تتشكّلبسبب   :اجلواب

 .الثّالثيّة األميدات جزيئات بني هدروجينيّة روابط تشكّل عدم سبب فسّر_2س

 .الكهرسلبية شديدة بذرة مرتبطة هدروجني ذرة وجود عدم بسبب :اجلواب

 .جزيئاته بني هدروجينيةّ روابط تشكيلّ على قادر غري أميد إيتان متيل ثنائي N.N   املركّب   _3س

 .الكهرسلبية شديدة بذرة مرتبطة هدروجني ذرة وجود عدم بسبب :اجلواب

 مينات:األ
 .املوافقة األلكانات غليان درجة من أعلى والثّانوية األولية األمينات غليان درجة فسّر  _1س

 .جزيئاهتا بني هدروجينيّة روابط األلكانات تشكّل ال بينما جزيئاهتا بني هدروجينيّة روابط تشكّل والثّانويّة األوّليّة ناتاألمي :اجلواب

 . املاء يف شديدة أمني ميتان مزوجيةفسر    _2س

 .املاء جزيئات وبني جزيئاته بني هدروجينية روابط تشكيل إىل باإلضافة روابطه قطبية بسبب :اجلواب

  _ _ _ _ األسئلة  انتهت  _ _ _ _ 


