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 الفصل الثاني
 ) أ ( أكتب المصطلح العلمي للعبارات اآلتية :

 (   )       القدرة على بذل شغل أو إنتاج حرارة -0
 (   )    C°1من ادلاء  1gكمية احلرارة الالزمة لرفع درجة حرارة   -4
 (   )   C°0.239من ادلاء  1gكمية احلرارة الالزمة لرفع درجة حرارة   -5
 (   )    C°1من ادلادة   1gكمية احلرارة الالزمة لرفع درجة حرارة   -6
 (   )  جهاز معزول حرارياً لقياس التغري احلراري ادلصاحب لتغري فيزيائي أو كيميائي -0

 وحدات القياسو  القوانين المستخدمةتابة حل المسائل اآلتية مع ك السؤال الثاني :
 ( C=12 , H=1 , O=16)استعن بالكتل الذرية اآلتية 9 

 . ما احلرارة النوعية للفلز ؟ C°1.2فزادت درجة حرارهتا  J 25امتصت  90gعينة من فلز كتلتها  -0
 من احلرارة . ما كتلة العينة ؟ 5650Jعند امتصاصها  C°46.6إىل C°20ارتفعت درجة حرارة عينة من ادلاء من  -1
 جلوكوز حسب ادلعادلة اآلتية 45g 9ما كمية احلرارة الناجتة عن احرتاق -2

 C6H12O6(g) + 6O2           6CO2(g) + 6H2O(vap)   , ∆Hcomb= -2808 KJ  
 اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي :  السؤال الثالث :

 يمكن أن تتحول من شكل آلخر . قانون ......الطاقة ال تستحدث و ال تفنى و لكن  -1
   حفظ الطاقة -ب       حفظ الكتلة -أ

 النسب ادلتضاعفة -د      النسب الثابتة -ج
 KJ 111.375فما كتلة ادليثان الناتج من إحرتاقها  891KJ/mol-للميثان =  Hcomb∆إذا علمت أن  -3
 
 (HfuS=5.66KJ/mol∆من غاز األمونيا إىل سائل عند درجة غليانو ) 170gما كمية احلرارة ادلنطلقة عن تكثيف  -4

 اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي :  السؤال الثالث :
 الطاقة ال تستحدث و ال تفنى و لكن يمكن أن تتحول من شكل آلخر . قانون ...... -1
   حفظ الطاقة -ب       حفظ الكتلة -أ

 تضاعفةالنسب ادل -د      النسب الثابتة -ج
 الطاقة المخزنة في المادة نتيجة تركيبها ........ -2
 طاقة احلركة -ب       طاقة حرارية -أ

 طاقة الوضع الكيميائية -د       طاقة الوضع -ج
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 ......... C°1ماء  1gكمية الحرارة الالزمة لرفع درجة حرارة   -4
 ائيالسعر الغذ -د  احلرارة النوعية -ج   السعر -ب   اجلول -أ

 ......... C°1ماء  kg 1كمية الحرارة الالزمة لرفع درجة حرارة   -5
 السعر الغذائي -د  احلرارة النوعية -ج   السعر -ب   اجلول -أ

 يساوي ..... Calالسعر الغذائي  -7
 cal 0.239-د   cal 100 -ج   J 1000 -ب   J 4184 -أ  
 ......... C°1من المادة   g 1كمية الحرارة الالزمة لرفع درجة حرارة   -9
 السعر الغذائي -د احلرارة النوعية -ج   السعر -ب    اجلول -أ

 ........ Bأكبر من الحرارة النوعية للمادة  Aالحرارة النوعية للمادة  -12
 متتص طاقة أسرع و تفقد الطاقة أسرع Aادلادة  -ب   متتص طاقة أسرع و تفقد الطاقة أبطأ Aادلادة  -أ

 متتص طاقة أبطأ و تفقد الطاقة أبطأ Aادلادة  -د   متتص طاقة أبطأ و تفقد الطاقة أسرع Aادلادة  -ج
 تساوي.... C°10بمقدار  200gفتكون الطاقة الالزمة لرفع درجة حرارة  J/g.°C 2.44الحرارة النوعية لإليثانول  -13
 Kcal 1 -د  J 4.88-ج   KJ 4.88 -ب   KJ 2.44-أ  

إذا علمت أن الحرارة النوعية  C°20فاصبحت  C°60ألومنيوم درجة حرارتو  10gاحسب الطاقة المنطلقة من  -14
 J/g.°C 0.9لأللومنيوم = 

 kcal 360 -د  kcal 36 -ج   J 360 -ب   kJ 36 -أ
وامتصت حرارة قدرىا  C°125إلى  C°25فارتفعت درجة حرارتها من  10gسخنت كتلة من معدن مقدارىا  -15

3.0KJ  فكم تكون الحرارة النوعية لهذا المعدن ؟؟؟ 
 3K J/g.°C-د  J/g.°C 3.00 -ج   J/g 3.00-ب  J/°C 3.00 -أ  

 يستغل الماء أحياناً المتصاص الطاقة الشمسية بسبب أن الماء ... -16
 احلرارة النوعية لو صغرية -ب      احلرارة النوعية لو كبرية -أ

 رديئ التوصيل للحرارة -د      جيد التوصيل للحرارة -ج
ما الحرارة  182ºCعندما ترتفع درجة حرارتو بمقدار  J 256طاقة قدرىا  g 6.68تمتص قطعة فلز كتلتها  -22

 النوعية لهذا الفلز ؟
 J/g.ºC 0.3 -د J.g.ºC 0.3 -ج  kJ/g.ºC 0.03 -ب  kJ/g.ºC 0.3 -أ

 ت درجة درجة واحدة سيليزية . ما الحرارة النوعية للفلز ؟عندما ازداد J 25امتصت  g 50عينة من فلز كتلتها  -23
 J/g.ºC 0.5 -د  J/g.ºC 5 -ج  J/g.ºC 25 -ب  J/g.ºC 50 -أ
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 . احسب كتلة العينة J 4184عندما امتصت  ºC 70إلى  ºC 20ارتفعت درجة حرارة عينة من الماء  -24
 g 25 -د  g 20 -ج   g 15 -ب   g 10 -أ

 يكون التغير في المحتوى الحراري : 4Fe + 3O2   =   2Fe2O3 + 1625 kJمن المعادلة الحرارية :  -30
 kJ/mol 1625- -ب      kJ/mol 1625 -أ

 kJ 1625- -د       Kj 1625 -ج
31- ∆H  تكون سالبة في التفاعل الطارد بسببعلل) 

 احلرارى للنواتج رلموع احملتوى احلرارى للمتفاعالت < رلموع احملتوى -أ  
 رلموع احملتوى احلرارى للمتفاعالت > رلموع احملتوى احلرارى للنواتج -ب 
 رلموع احملتوى احلرارى للمتفاعالت = رلموع احملتوى احلرارى للنواتج -ج 
 رلموع احملتوى احلرارى للمتفاعالت يساوي صفر -د 

 حرارية و غير متوفر في المعادلة :من الشروط الواجب توافرىا في المعادلة الكيميائية ال -35
C6H12O6 + 6O2   =   6CO2 + 6H2O + 2808 Kj 

 ادلتفاعالت و النواتج -د احلالة الفيزيائية -ج   التغري احلراي -ب   وزن ادلعادلة -أ
 اختر المعادلة الكيميائية التي تعبر عن احتراق الهيدروجين . -36

 H2 + O2   =   H2O -ب     2H2 + O2   =   2H2O -أ
 kJ 2=   2CO   2+ O 22H 280 + -د   O + 280 kJ2=   2H   2+ O 22H -ج

 ؟حرارة التبخر الموالرية  يعبر عنأي من العالقات اآلتية -40
 -∆fusH-د  ∆fusH-ج -∆condH -ب   ∆condH -أ  

 كمية الحرارة التي يتطلبها تحويل مول واحد من المادة الصلبة إلى سائل .....  -41
  حرارة التفاعل القياسية -ب     التغري يف احملتوى احلراري -أ

 حرارة االنصهار ادلوالرية -د      حرارة التبخر ادلوالرية -ج
 g 8فكم تكون الحرارة المنطلقة من  kJ/mol 880-تساوي  CH4إذا علمت أن حرارة احتراق الميثان  -57

 ميثان؟
 kJ 880 -د  kJ 880- -ج   kJ 440 -ب   kJ 440- -أ

 ( C=12)  ؟ Hcomb∆فكم تكون حرارة احتراق الفحم  kJ 95من الفحم نتج  3gعند احتراق  -58
 kJ 380 -د  -kJ 380 -ج   kJ 95 -ب   -kJ 95 -أ

 ( kJ/mol 3.22من الميثانول الصلب ) حرارة انصهار الميثانول =  g 16احسب الحرارة الالزمة لصهر  -60
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 kJ 3.22- -د  kJ 3.22 -ج  kJ 1.61- -ب   kJ 1.61 -أ
 ( ؟ kJ/mol 23.3من غاز األمونيا ) حرارة تبخر األمونيا =  g 170ما كمية الحرارة المنطلقة عن تكثف  -61

 kJ 23.3- -د  kJ 23.3 -ج   kJ 233- -ب   kJ 233 -أ
 قياسية بسبب .....تسمى حرارة تكوين  ال  H2O + SO3    =   H2SO4الحرارة الناتجة من التفاعل   -70

 ادلتفاعالت غري متجانسة -ب     ادلعادلة غري موزونة -أ
 الكربيتيكادلتفاعالت ال تكون محض  -د    ادلتفاعالت ليست العناصر األولية -ج

 حرارة تكوين أي عنصر مفرد  -72
 أكرب ما ميكن -د أكرب من واحد -ج  تساوي واحد -ب   تساوي صفر -أ

 ميثان = g 8فتكون كمية الحرارة الناتجة من احتراق  891KJ/molتساوي  CH4OHللميثان   Hcomb∆إذا علمت أن  -75
 KJ 111.3 -د  KJ 222.7 -ج          KJ 445.5 -ب          KJ 891 -أ  

 منوعات السؤال الرابع :
 ادلقابل 9 اجلدولمن -1

 CO2 CH4 H2O 
∆H°f -394 KJ/mol -75 KJ/mol -286 KJ/mol 

  O2+ 2H 2(g)CO                  2(g)+ 2O 4(g)CH(l)    إحسب حرارة التفاعل 9 
 )الفصل الثالث (           السؤال األول :

 ) أ ( أكتب المصطلح العلمي للعبارات اآلتية :
 (  )سرعة التفاعل    التغري يف تركيز ادلتفاعالت أو النواتج يف وحدة الزمن -0 
 (  )طاقة التنشيط  الطاقة الالزمة إلحداث تفاعل و تكوين ادلعقد ادلنشطاحلد األدين من -2
 (  )ادلعقد ادلنشط  جسيمات مؤقتة متتلك طاقة التنشيط وقد تؤدي إىل تكوين مواد ناجتة-3 
 ( )قانون سرعة التفاعل   العالقة بني سرعة التفاعل الكيميائي و تركيز ادلواد ادلتفاعلة -6
 (  )سرعة التفاعل    ثابتة يف تركيزات ادلواد ادلتفاعلة حاصل ضرب كمية -7 
 (  )رتبة التفاعل    قيمة تبني كيف تتأثر سرعة التفاعل مبادة معينة-7 

 اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي : السؤال الثاني :
 من الشكل المقابل النواتج ىي : -1
 A  -أ
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 B -ب
 C  -ج
 C , B  -د
 التفاعل =متوسط سرعة  -2
 مقسوماً على التغري يف الزمن الرتكيزالتغري يف  -ب  التغري يف ادلسافة مقسوماً على التغري يف الزمن -أ

 الرتكيزمقسوماً على التغري يف  الزمنالتغري يف  -ج  ادلسافةمقسوماً على التغري يف  الزمنالتغري يف 
 يكون : CO(g) + NO2(g)              CO2(g) + NO(g)التفاعل أثناء في  -3
 CO2أكرب من معدل إختفاء  COمعدل تكون  -ب NO2أكرب من معدل إختفاء  NOمعدل تكون  -أ  
  2NOيساوي معدل إختفاء  NOمعدل تكون  -د 2COيساوي معدل إختفاء  COمعدل تكون  -ج 

 أي من الوحدات التالية ال تستعمل للتعبير عن سرعة التفاعل : -5
 L/s -د mol/L.min -ج mol/ml.h -ب   M/min -أ  
 ........ التغير في تركيز المتفاعالت أو النواتج في وحدة الزمن -6
 انعكاس التفاعل الكيميائي -ب     االتزان الكيميائي -أ

 ثبات التفاعل الكيميائي -ج     سرعة التفاعل الكيميائي
بعد مرور أربع  0.1Mثم أصبح  0.22Mفي بداية تفاعلو مع الماء يساوي  C4H9Clتركيز كلوروبيوتان -7

 ثوان . فيكون متوسط سرعة التفاعل في ىذه الفترة :
 mol/L.s 3 .0  -ب      mol/L.s 0.03 -أ 

 mol/L.s 0.55  -د     mol/L.s 0.22  -ج
 المنشطالحد األدني من الطاقة الالزمة إلحداث تفاعل و تكوين المعقد  -14

 طاقة النواتج -ب     طاقة ادلتفاعالت -أ
 طاقة التفاعل -د     طاقة التنشيط -ج

 ..... Eaأي من العبارات اآلتية ال ينطبق على طاقة التنشيط  -15
 تعترب حاجزاً أمام حدوث التفاعل -ب  تكون أكرب من طاقة ادلتفاعالت أو النواتج-أ 
 كلما زادت زاد متوسط سرعة التفاعل-د   كلما زادت قل متوسط سرعة التفاعل  -ج 

 ما عدا ..تتأثر سرعة التفاعل بطبيعة المواد المتفاعلة . كل مما يلي يمثل طبيعة المواد المتفاعلة  -20
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 ادلتفاعالتنشاط  -ب     كتلة ادلتفاعالت  -أ
 قوة الروابط يف جزيئات ادلتفاعالت -د  مساحة سطح ادلتفاعالت ادلعرض للتفاعل -ج

 أي مما يلي يتفاعل مع حمض الهيدروكلوريك أسرع ؟ -21
 Zn -د   Fe -ج   Na-ب  Cu -أ

 خارصين مع حمض الهيدروكلوريك أسرع ؟ 10gأي حالة من الحاالت اآلتية يكون فيها تفاعل  -22
 اخلارصني على شكل مكعب مصمت -ب   اخلارصني على شكل كرة مصمتة -أ

 اخلارصني مغطى بطبقة من الشمع -د     اخلارصني رلزأ -ج
 ماعدا ......تزداد سرعة التفاعل بزيادة درجة الحرارة لجميع األسباب التالية  -29

 زيادة طاقة تنشيط التفاعل -ب    زيادة طاقة حركة ادلتفاعالت -أ
 تنشيطزيادة عدد اجلزيئات ادلتفاعلة اليت متتلك طاقة ال -د   زيادة فرص التصادم بني ادلتفاعالت -ج

 أي من العوامل اآلتية يمكن أن يقلل من سرعة التفاعل الكيميائي ؟ -30
 زيادة تركيز ادلتفاعالت -ب    زيادة مساحة سطح ادلتفاعالت -أ 
 وجود ادلثبطات  -د     رفع درجة حرارة التفاعل -ج 

 تزيد المحفزات من سرعة التفاعل ألنها ..... -32
 تزيد تركيز ادلتفاعالت -ب     تزيد طاقة التنشيط للتفاعل-أ

 تزيد من عدد اجلزيئات اليت متتلك طاقة التنشيط-د    تزيد مساحة السطح ادلعرض للتفاعل -ج
 أي مما يلي من المحفزات الحيوية ؟ -33

 مضادات األكسدة -د  ادلواد احلافظة -ح   اإلنسولني-ب  االسربين -أ
  تحول دون حدوثومواد تعمل على إبطاء سرعة التفاعل أو -34

 مضادات األكسدة -د  العصارات اذلاضمة -ج   اإلنزميات -ب  احملفزات -أ
 أي مما يلي من المثبطات ؟ -36

 البالتني يف ىدرجة الزيوت -د  ادلواد احلافظة -ح   اإلنسولني-ب  االسربين -أ
 مواد آمنة و تعطي فترة صالحية أطول للغذاء..... -37

 ادلواد احلافظة -د  العصارات اذلاضمة -ج   زمياتاإلن -ب  احملفزات -أ
 ...... العالقة بين سرعة التفاعل الكيميائي و تركيز المواد المتفاعلة -38



  3كيمياء  عامةمراجعة 

15 
 

 قانون حفظ الكتلة -ب      قانون سرعة التفاعل -أ
 قانون حفظ السرعة -د      قانون حفظ الطاقة -ج

 = المتفاعلةحاصل ضرب كمية ثابتة في تركيزات المواد  -40
 تركيز ادلتفاعالت -ب       تركيز النواتج -أ

 سرعة التفاعل ثابت -د      سرعة التفاعل -ج
 متى يكون ثابت سرعة التفاعل لتفاعل معين غير ثابت ؟ -42

 عند تغري تركيز النواتج -ب     عند تغري تركيز ادلتفاعالت -أ
 درجة احلرارةعند تغري  -د     عند تغري كتلة ادلتفاعالت -ج

 قيمة تبين كيف تتأثر سرعة التفاعل بمادة معينة -43
 تركيز ادلتفاعالت -ب       رتبة التفاعل -أ

 سرعة التفاعل ثابت -د      سرعة التفاعل -ج
     2NO + O2   =   2NO2حدد رتبة التفاعل :  -44

   NOالرتبة األوىل يف -ب        O2الرتبة الثانية يف -أ
 الرتبة الثانية يف التفاعل كلو -د     الثالثة يف التفاعل كلو الرتبة -ج

 )الفصل الرابع (
          السؤال األول :

 ) أ ( أكتب المصطلح العلمي للعبارات اآلتية :
 (    )  التفاعل الكيميائي الذي حيدث يف االجتاىني األمامي و العكسي -0 
 (    ) حالة التفاعل اليت تكون عندىا سرعتا التفاعل األمامي و اخللفي متساويتان-1 

 اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي : السؤال الثاني :
 سماد زراعي و يستخدم في صناعة بوليمر النايلون ..... -1
 ىيدروكسيد الصوديوم -ب     محض الكربيتيك-أ

 األلومنيوم -د      األمونيا -ج
 يحدث تلقائي ببطء شديد لكن تزداد سرعتو في وجود .... N2 + 3H2  =  2NH3طاقة+ تحضير األمونيا  -2
 ضغط عايل -ب      حرارة عالية -أ

 حرارة منخفضة و ضغط منخفض -د    حرارة عالية و ضغط عايل -ج
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 من الرسم المقابل نواتج ىذا التفاعل ىي ... -4
   H2 -أ

 NH3 -ب
 N2 -ج
 N2 , H2 -د

 
 يكون ..... N2 + 3H2  =  2NH3في التفاعل االنعكاسي :  -6
 التفاعل العكسي ىو تكون األمونيا -ب   التفاعل األمامي ىو حتلل األمونيا -أ

 التفاعل العكسي ىو تكون األمونيا و التفاعل األمامي ىو حتلل األمونيا -ج
 األمامي ىو تكون األمونياالتفاعل العكسي ىو حتلل األمونيا و التفاعل  -د
 ..... حالة التفاعل التي تكون عندىا سرعتا التفاعل األمامي و الخلفي متساويتان -7
 التفاعل الكيميائي -ب     االتزان الكيميائي -أ

 ثابت سرعة التفاعل -د     سرعة التفاعل -ج
 أي مما يأتي يصف نظاماً وصل إلى حالة االتزان الكيميائي ؟ -9
 ال حيدث التفاعل العكسي يف النظام -ب  يوجد ناتج جديد يتكون يف التفاعل األماميال  -أ

 تركيز ادلتفاعالت يف النظام يساوي تركيز النواتج -ج
 سرعة التفاعل األمامي تساوي سرعة التفاعل العكسي -د

 ؟ شروط اتزان كيميائيأي مما يلي ال ينطبق على  -10
  تقل تركيزات ادلتفاعالت و تزداد تركيزات النواتج -أ 

 التفاعل يكون إنعكاسي )يسري يف االجتاه األمامي و اخللفي( -ب
   سرعة التفاعل األمامي = سرعة التفاعل اخللفي -ج 
 تثبت )ظاىرياً( تركيزات النواتج و ادلتفاعالت -د

 ز المتفاعالتالقيمة العددية لنسبة تراكيز النواتج إلى تراكي -13
 ثابت سرعة التفاعل -ب    ثابت االتزان الكيميائي -أ

 النسبة ادلئوية للرتكيز -د     ثابت بالنك -ج
 متى يكون ثابت االتزان لتفاعل معين غير ثابت ؟ -18
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 عندما يتساوى تركيز النواتج و ادلتفاعالت -ب    عند زيادة تركيز ادلتفاعالت -أ
 عند تغري درجة احلرارة -د    النواتجعند زيادة تركيز  -ج

  نفسهاالفيزيائية حالة اتزان تكون فيها المواد المتفاعلة و النواتج في الحالة  -19
 اتزان غري متجانس -ب     اتزان متجانس -أ

 اتزان غري ديناميكي -د      اتزان مرئي -ج
 يكون ......          CaCO3(s)  = CaO(s) +  CO2(g)ثابت اتزان التفاعل  -22

 [CaCO3(s)] -ب حاصل ضرب تركيزات النواتج على تركيز ادلتفاعالت -أ
 ]CO(g)2[ -د     ]CaO (s)[ -ج

 ؟ سبب اىمال تركيز المادة الصلبة في تعبير ثابت االتزان لتفاعل ما -23
 ألن ادلادة الصلبة تركيزىا متغري -ب   ألن ادلادة الصلبة ال تدخل االتزان -أ

 ألن ادلادة الصلبة مادة غري نقية -د   ادلادة الصلبة تركيزىا ثابت ألن -ج
 إذا بذل جهد على نظام في حالة اتزان فإن ذلك يؤدي إلى إزاحة النظام في اتجاه يخفف أثر ىذا الجهد.-29

 مبدأ لوشاتلييو -ب     التفاعل ةقانون سرع -أ 
 ثابت سرعة التفاعل -د     ثابت اإلتزان -ج 

 CS2ماذا يحدث عند زيادة تركيز     CH4(g) + 2H2S(g)      =   CS2(g) + 4H2(g)في التفاعل  -31
 4CHيقل تركيز  -ب     2Hيقل تركيز  -أ

 H2يزداد تركيز  -د     H2Sيقل تركيز  -ج
 ماذا يحدث عند سحب غاز األمونيا المتكون؟  3H2(g) + N2(g)     =    2NH3(g)فيي التفاعل  -32

 إزاحة االتزان حنو اليمني -ب    إزاحة االتزان حنو اليسار -أ
 N2يزداد تركيز  -د     H2يزداد تركيز  -ج

 ماذا يحدث عند تقليل حيز التفاعل ؟  3H2(g) + N2(g)     =    2NH3(g)فيي التفاعل  -32
 إزاحة االتزان حنو اليمني -ب    إزاحة االتزان حنو اليسار -أ

 N2يزداد تركيز  -د     H2يزداد تركيز  -ج
 

 ؟ Cl2 ماذا يحدث عند إضافة  COCl2(g)                    CO(g) + Cl2(g)في التفاعل المتزن  -33
 إزاحة االتزان حنو اليمني -ب    إزاحة االتزان حنو اليسار -أ
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 COيزداد تركيز  -د    COCl2يزداد تركيز  -ج
ماذا يحدث عند تقليل حيز التفاعل  COCl2(g)                    CO(g) + Cl2(g)في التفاعل المتزن  -34

 ؟ مع ثبوت درجة الحرارة
 يزداد الضغط -ب    يزداد عدد موالت ادلتفاعالت -أ

 يقل الضغط -د    يقل عدد موالت ادلتفاعالت -ج
 ؟ماذا يحدث عند رفع درجة الحرارة  3H2(g) + N2(g)     =   2NH3(g)+79KJفيي التفاعل  -31

 إزاحة االتزان حنو اليمني -ب    إزاحة االتزان حنو اليسار -أ
 N2تركيز  يقل -د     NH3يزداد تركيز  -ج

 .....يظهر اللون    N2O4(g)                  2NO2(g)-79 KJعند رفع درجة حرارة التفاعل  -41
 بني محمر                                     عديم اللون                                                                                           

 يقف التفاعل-د   أمحر فاتح-ج   بين زلمر-ب   الشفاف -أ 
 ما تأثير العوامل الحفازة على اتزان تفاعل ؟؟ -43

 تزيد من تركيزات نواتج التفاعل -ب   التفاعل أسرع إىل حالة اإلتزان يصل -أ 
 ينشط التفاعل العكسي -د    ينشط التفاعل األمامي -ج

ما ىي أنسب الظروف للحصول على  3H2(g) + N2(g)               2NH3(g)+79KJفيي التفاعل  -44
 النشادر؟

 زيادة تركيزات ادلتفاعالت و زيادة درجة احلرارة -ب زيادة تركيزات ادلتفاعالت و زيادة الضغط و زيادة درجة احلرارة-أ 
 خفض الضغط و خفض درجة احلرارة -د زيادة تركيزات ادلتفاعالت و زيادة الضغط و خفض درجة احلرارة -ج 

 شحيح الذوبان في الماء يعبر عنو ...ناتج ضرب تراكيز األيونات الناتجة عن ذوبان ملح  -47
 Ka -د   Keq -ج   Kw -ب   Ksp -أ 

 ناتج ضرب تراكيز األيونات الناتجة عن ذوبان ملح شحيح الذوبان في الماء يعبر عنو ... -48
 حاصل الذوبانية-ب     حاصل التميو -أ

 ثابت االتزان -د    الحاصل األيوني للماء -ج
 Ksp = 2.5 x 10-10احسب ذوبانية كربونات النحاس إذا علمت أن   -52

 x10-5 2.5 -ب     x10-10 2.5 -أ
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 x 10-5 1.6 -د     x 10-10 1.6 -ج
 AgCl  = Ag+  +  Cl-  (Ksp = 8.5 x10-17 )احسب تركيز أيون الفضة في المحلول المتزن :  -53

 9.2x10-17 -ب     8.5x10-17 -أ
 8.5x10-9 -د     9.2x10-9 -ج

 : ممكن تكون راسب و من ثم الوصول لحالة اتزانفي أي من محاليل األيونات اآلتية  -56
 كبرية جداً spK  -د  sp= Q spK -ج  sp> Q spK -ب  sp< Q spK -أ 

 أي من المحاليل األيونية اآلتية يحتوي على أيون مشترك ؟ -57
 زللول كرومات الرصاص مع زللول نرتات الفضة -أ

 زللول كربونات الكالسيوم مع زللول كلوريد الفضة -ب
 زللول كرومات الرصاص مع زللول كرومات البوتاسيوم -ج
 زللول ىيدروكسيد الصوديوم مع زللول يوديد الفضة -د
 إذا علمت أن     N2O4(g)                 2NO2(g)لالتزان  Keqقيمة احسب  -3

[N2O4] = 0.0185   , [NO2] = 0.0627  mol/L 
 ىو COو  2Clإذا كان تركيز كل من  2+ Cl (g)CO                    (g)2COCl(g)يف التفاعل ادلتزن  -3

     0.15 M  2عند االتزان فما تركيزCOCl  8.2 =-2؟ عماً بأن x 10 eqK 
 ادلقابلأكتب ادلعادلة الكيميائية ادلوزونة اليت متثل تعبري ثابت االتزان  -أ -01

 
 كيف يؤثر تقليل حجم وعاء التفاعل على ىذا التفاعل ؟  -ب 

 أكتب تعبري ثابت االتزان غري ادلتجانس لكل شلا يلي 9 -02
 C10H8(s)       C10H8(g) -أ 
 CaCO3(s)         CaO(s) + CO2(g) -ب 

 CuCO3(s)   (Ksp= 2.5x10-10 )إحسب ذائبية  -03
 الباب الخامس

          :السؤال األول 
 ) أ ( أكتب المصطلح العلمي للعبارات اآلتية :
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 (   )    ذرة أو رلموعة من الذرات تتفاعل دائماً بالطريقة نفسها  -0 
 (   ) مركبات عضوية حتتوي ذرة ىالوجني مرتبطة برابطة تسامهية مع ذرة كربون أليفاتية-1 
 (   ) بنزين أو رلموعة أروماتيةمركبات عضوية حتتوي ذرة ىالوجني مرتبطة مع حلقة  -2 

 (   )  تفاعالت عضوية تتم بكسر رابطة باي و تكوين رابطتني سجما . -04
 (   )   جزيئات كبري تتكون من العديد من الوحدات البنائية ادلتكررة  -05 
 (   )   نوع من البلمرة تبقى فيو مجيع ذرات ادلونومر يف تركيب البوليمر -06 

 يلي : ) ب ( علل لما
 درجة غليان كلوريد البروبيل أعلى من درجة غليان البروبان -1
 درجة غليان البروبانول أعلى من درجة غليان البروبان -2
 درجة غليان حمض البروبانويك أعلى من درجة غليان البروبانول -3 
 ذوبانية الكحول أعلى من ذوبانية اإليثر الذي يحتوي على نفس عدد ذرات الكربون -4 

 
 اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي :  السؤال الثانى :

 المجموعة الوظيفية في ىاليدات األلكيل ىي : -272
 ذرة ىيدروجني متصلة مبجموعة ألكيل -ب   ذرة ىالوجني متصلة مبجموعة ألكيل -أ

 رلموعة كربونيل متصلة مبجموعة ألكيل -د  رلموعة ىيدروكسيل متصلة مبجموعة ألكيل -ج
 المجموعة الوظيفية في ىاليدات األريل ىي : -273

 ذرة ىيدروجني متصلة مبجموعة ألكيل -ب   ذرة ىالوجني متصلة مبجموعة ألكيل -أ
 األريلذرة ىيدروجني متصلة مبجموعة  -د   ذرة ىالوجني متصلة مبجموعة األريل -ج

 مجموعة الهيدروكسيل ىي المجموعة الوظيفية في : -274
 الكحوالت -د  الكيتونات -ج   األلدىيدات -ب   اإليثرات -أ

 ىيى المجموعة الوظيفية في :  -O–المجموعة  -275
 الكحوالت -د  الكيتونات -ج   األلدىيدات -ب   اإليثرات -أ

 المتصلة بسلسلة كربونية ىيى المجموعة الوظيفية في :  NH2–مجموعة  -276
 محاضاأل -د  الكيتونات -ج   األمينات -ب   األميدات -أ

 المتصلة بسلسلة كربونية ىيى المجموعة الوظيفية في :  CHO–مجموعة  -277



  3كيمياء  عامةمراجعة 

21 
 

 األلدىيدات -د  الكيتونات -ج   األميدات -ب   اإليثرات -أ
 : الصيغة العامة لعائلة ىيى   R–CO- R الصيغة  -278

 الكحوالت -د  الكيتونات -ج   األلدىيدات -ب   األميدات -أ
 ىيى المجموعة الوظيفية في :  R–COOHالمجموعة   -279

 األمحاض -د  الكيتونات -ج   األمينات -ب   األميدات -أ
 ىيى المجموعة الوظيفية في :  R–COORالمجموعة   -280

 األلدىيدات -د  اإلسرتات -ج   األميدات -ب   األمحاض -أ 
 ىيى المجموعة الوظيفية في :  R–CO- NH2المجموعة   -281

 األمحاض -د  الكيتونات -ج   األمينات -ب   األميدات -أ
 مركبات عضوية تحتوي ذرة ىالوجين مرتبطة مع حلقة بنزين أو مجموعة أروماتية -284

 ىاليد ألكيل -د  ىاليد أريل -ج   ألدىيد -ب   محض -أ
 : IUPACيسمى فيى نظام  CH3CH2CHClCH3المركب  -286

 كلورو بنتان-1 -د  كلورو بنتان-2 -ج   كلورو بيوتان -1 -ب كلورو بيوتان-2 -أ  
 : IUPACيسمى فيى نظام  CH3CHClCHClCH3المركب  -286

 كلورو بنتان-1 -د كلورو بنتان-2 -ج  ثنائي كلورو بيوتان-2,1 -ب ثنائي كلورو بيوتان-1,0 -أ  
 ؟       =  CH3CH3 + Cl2تفاعل استبدال في األلكان :  أي مما يلي ينتج من -293

 CH3CH2OH -د  CH3CH2Cl -ج CH2CH2 -ب    CH3CH3Cl2 -أ
 ؟       =  CH3CH2Cl + NaOHما ناتج إجراء تفاعل استبدال في ىاليد األلكيل:  -294

 OH2CH3CH -د  O2CH3CH -ج 3CH3CH -ب  Na2CH3CH -أ
 تفاعل تحل فيو ذرة ىالوجين محل ذرة ىيدروجين .... -295

    بلمرة -د   ىيدرة -ج  ىلجنة -ب   ىدرجة -أ
 ؟       =  CH3CH2Cl + NH3ما ناتج إجراء تفاعل استبدال في ىاليد األلكيل مع األمونيا:  -296

 CH2CH2NH -د  CH3CH2N -ج CH3CH3 -ب  CH3CH2NH2 -أ
 الصيغة العامة لإليثرات ىي ... -310

 ROR -د   ROOR -ج  ROOH -ب   ROH -أ
 يصنف على أنو : CH3 CH2OCH3المركب  -310
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 كحول  -د    إيثر-ج   كيتون-ب   إسرت -أ  
 الصيغة العامة لألمينات ) األولية ( ...... -317

 RCHO -د  2RNH -ج   2RCOONH-ب  2RCONH -أ
 يصنف على أنو : C2 H5CHOالمركب  -322

 ألدىيد -د   كيتون  -ج   محض أميين -ب  أمني -أ  
 األليفاتية .....الصيغة العامة لأللدىيدات  -322

 RCOR -د  RCOOH-ج  RCHO -ب  ROH -أ
 : IUPACيسمى فيى نظام  CH3CHOالمركب  -323

 إيثانويك -د  إيثانال -ج   إيثانول -ب  أسيتالدىيد -أ 
 : IUPACيسمى فيى نظام  CH3(CH2)3CHOالمركب  -323

 بنتانال -0 -د  بنتانال -ج   بنتانون -0 -ب  بروبانال -أ 
 : IUPACيسمى فيى نظام  CH3CH2COCH2CH3المركب  -331

 بيوتانون -2 -د  بنتانون-2 -ج  ميثيل إيثيل كيتون -ب  ثنائي إيثيل كيتون -أ 
 : IUPACيسمى فيى نظام  CH3CH2CO(CH2)3CH3المركب  -331 
 ىبتانون -2 -د  ىبتانون-1 -ج   ىبتانون-4  -ب  ىبتانون -أ 

 ؟درجة غليان و كثافة ذائبية و أي المركبات اآلتية أعلي  -334
 CH3COCH3 -د CH3CHO -ج C2H5OH  -ب  CH3COOH -أ

 حمض: IUPACيسمى فيى نظام  CH3COOHالمركب  -339
 إيثانويك -د   إيثانال -ج   إيثانول -ب أسيتيك -أ 

 : IUPACيسمى فيى نظام  C2H5COOHالمركب  -339
 بيوتانويك -د   بروبانويك -ج   إيثانويك -ب  ميثانويك -أ 

 يصنف على أنو : CH3COOCH2CH2CH3المركب  -348
 ألدىيد -د  كيتون  -ج  محض كربوكسيلي -ب  إسرت -أ  

 : IUPACيسمى فيى نظام  CH3COOCH2CH2CH3المركب  -349
 ميثيلإسرت بروبانوات -د  إيثانوات إيثيل-ج  إيثانوات بروبيل -ب بروبانوات إيثيل -أ 

 : IUPACيسمى فيى نظام  HCOOCH3المركب  -349
 ميثانوات ميثيل-د  ميثانوات إيثيل-ج  إيثانوات ميثيل -ب فورمات ميثيل -أ 
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 ..... لألميدات ىي الصيغة العامة  -351
 RCONH2 -د  RCOOR -ج  RCOR -ب  RNH2 -أ

 يصنف على أنو : CH3CONH2المركب  -351
 ألدىيد -د  أمني -ج   أميد -ب  إسرت -أ  

 : IUPACيسمى فيى نظام  CH3CONH2المركب  -353
 إيثيل أمني -د  إيثان أميد -ج   أسيتاميد -ب  أسيتالدىيد -أ 

 يصنف على أنو تفاعل : C2H6    =  C2H4 + H2 إلى إيثين : اإليثان تحولتفاعل  -360
 تكاثف -د  حذف -ج   إضافة -ب  استبدال -أ

 يصنف على أنو تفاعل : C2H5Cl     =    C2H4 + HClتفاعل تحول ىاليد األلكيل  إلى ألكين :  -361
 استبدال -د  أكسدة -ج   حذف -ب  إضافة -أ 

 يصنف على أنو تفاعل : C2H5OH     =    C2H4 + H2O الكحول  إلى ألكين : تحولتفاعل  -362
 استبدال -د  أكسدة -ج   حذف -ب  إضافة -أ 

 تفاعالت يتم فيها كسر رابطة باي و تكوين رابطتني سجما تسمى تفاعالت .... -252
 تكاثف -د  حذف -ج   إضافة -ب  استبدال -أ

 يصنف على أنو تفاعل :  C2H4 + H2O   =    C2H5OH  التفاعل  -364
 استبدال -د  أكسدة -ج   حذف -ب  إضافة -أ 

 كني .أكتب تفاعل للحصول على كحول من أل -253
   C2H4 + H2O   =    C2H5OH  التفاعل 

 يصنف على أنو تفاعل :  C2H4 + H2   =    C2H6  التفاعل  -365
 إضافة -د  أكسدة -ج   حذف -ب  استبدال -أ

 أكتب تفاعل للحصول على ألكان من ألكين . -365
C2H4 + H2   =    C2H6   

 على أنو تفاعل :يصنف   C2H4 + HCl   =    C2H5Cl  التفاعل  -366
 استبدال -د  أكسدة -ج   حذف -ب  إضافة -أ 

 أكتب تفاعل للحصول على ىاليد ألكيل من ألكني .
C2H4 + HCl   =    C2H5Cl   

         CH3COOH  =  CH3CHO   =   CH3CH2OHالتفاعل  -261
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 ىيدرة -د  ىدرجة -ج   أكسدة -ب  إختزال -أ
 ....الكحول الثانوي يتأكسد إىل  -262

 ألكان -د  كيتون  -ج   محض -ب  ألدىيد -أ  
 يتأكسد إلى : CH3CHOHCH3المركب  -375

 إسرت -د محض بروبانويك -ج  إيثر ميثيل إيثيل -ب  أسيتون -أ
 يتأكسد إلى : CH3CH2CH2OH  المركب  -375

 إسرت -د محض بروبانويك -ج  إيثر ميثيل إيثيل -ب  أسيتون -أ
 ينتج من تفاعل اإليثني مع .... C2H4Cl2ادلركب  -265

 H2O -د  HCl -ج   H2 -ب   Cl2 -أ
 بلمرة تبقى فيها جميع الذرات الموجودة في المونومر في تركيب البوليمر .... -270

 بلمرة باألكسدة -أ
 بلمرة باالختزال -ب
 بلمرة باإلضافة -ج
 بلمرة بالتكاثف -د

 (ىي ..... PVCوحدة البناء يف البويل كلوريد فنيل )  -275
 الربوبلني-د  االستايرين -ج  كلوريد الفنيل  -ب  اإليثيلني -أ

 (ىي ..... PPوحدة البناء يف البويل بروبلني )  -276
 الربوبلني-د  االستايرين -ج  كلوريد الفنيل  -ب  اإليثيلني -أ

 (ىي ..... PSوحدة البناء يف البويل ستايرين )  -277
 الربوبلني-د  االستايرين -ج  الفنيلكلوريد   -ب  اإليثيلني -أ

 )ج( سم إيثراً واحداً لو الصيغة اجلزيئية لكل من الكحولني اآلتيني ) متشكالً بنائياً ( 9 
 ىكسانول-2ب.        بيوتانول-1أ.    
 
 

 ( C3H6O 9)د( إرسم الصيغة البنائية أللدىيد و أخرى لكيتون ذلما نفس الصيغة اجلزيئية ) 
 ( O8H3C 9)د( إرسم الصيغة البنائية لكحول و أخرى أللدىيد ذلما نفس الصيغة اجلزيئية ) 

 


