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 الكيمياء وأمهيتها يف حياتنا  -1
 
 ماهو علم الكيماء ؟ /1س

 هو علم يهتم بدراسة خصائص العناصر واملركبات والتفاعالت بينها 
 ماهي اهم فروع علم الكيمياء؟ /2س

 الكيمياء الفيزايئية-احليويةالكيمياء –الكيمياء العضوية  -الكيمياء الغري عضوية–الكيمياء العضوية –الكيمياء الكهربية –الكيمياء احلرارية 
 الكيمياء النظرية –الكيمياء النووية 

 ماهي امهية دراسة علم الكيمياء يف حياتنا؟ /3س
 لفهم العمليات اليت تتم داخل جسم االنسان حيثن ان معظمها تفاعالت كيميائية  -1
 يساعد على التقدم العلمي الطيب والدوائي-2
 اعات مثل احلديد واالملونيوم والبالستيك واملنظفات وغريهاله دور مهم يف العديد من الصن-3
 الوقاية من املواد السامة من خالل دراسة خصائصها -4
 حيسن خصائص املواد فتصبح اكثر نفعاً مثل صناعة السبائك-5
 تلعب دور مهم يف الصناعات احلربية النتاج اسلحة أكثر تطوراً  -6
 

  EMSATمناذج من أسئلة 
 علم الكيمياء يهتم بدراسة  -1
 الكون واالجرام السماوية  -خصائص املواد               د -الظواهر الطبيعية                 ج -الكائنات احلية               ب  -أ 
 فرع الكيمياء الذي يهتم بدراسة احلساابت الكيميائية هو  -2
 الكيمياء احليوية   -الكيمياء الفيزايئية               د -مياء العضوية                 جالكي -الكمياء النظرية               ب  -أ 
 فرع الكيمياء الذ يهتم بدراسة املركبات اليت حتتوي على الكربون  -3
 الكيمياء احليوية   -د     الكيمياء الفيزايئية           -الكيمياء العضوية                 ج -الكمياء النظرية               ب  -أ 
 فرع الكيمياء الذي يهتم بدراسة التفاعالت داخل اجسام الكائنات احلية  -4
 الكيمياء احليوية   -الكيمياء الفيزايئية               د -الكيمياء العضوية                 ج -الكمياء النظرية               ب  -أ 
 عليه يف انتاج االسلحة النووية هوعلم الكيمياء الذي يعتد  -5
 الكيمياء احليوية   -الكيمياء الفيزايئية               د -الكيمياء العضوية                 ج -الكمياء النظرية               ب  -أ 
 يساعد علم الكيمياء على  -6
 حتليل الظواهر الطبيعية -حتسني خصائص املواد          د -دراسة السرعة والعجلة         ج -ب          فهم النظام الكوين  -أ 
 احد انواع السبائك الناجتة من بعض التفاعالت الكيميائية  -7
 الصلب   -األملونيوم                         د -الذهب                          ج -احلديد                       ب  -أ 
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 خطوات البحث العلمي -2
 
 ماهي خطوات البحث العلمي ؟ /1س
 حتديد املشكلة وصياغة السؤال؟ -1
 املالحظة  -2
 فرض الفروض -3
 التجريب العلمي -4
 حتليل النتائج  -5
 التوصل للنتائج واحللول -6
 نشر النتائج  -7
 
 ماهي انواع البحث العلمي /2س

 البحث االساسي : حبث يستخدم لالجابة على تساؤالت معينة   -1
 البحث التطبيقي: حبث يستخدم حلل مشكلة قائمة ابلفعل -2
         التطور التكنولوجي: يشمل انتاج واستعمال ادوات حتسن من مستوى حياتنا  -3

  EMSATمناذج من أسئلة 
 
 يف حالة اذا كانت النتائج خمالفة للفروض فانه بتعني علينا   -8
 تغيري املالحظة   -تغيري الفرض                د -تغيري التجربة                      ج -تغيري السؤال                       ب  -أ 
 
 خلطوة التالية هي بعد ان الحظ بعض العلماء تغري ملحوظ يف لون مياه احد االهنار فان ا -9
 حتليل النتائج    -التجريب مث وضع الفرض                د -ج     وضع فرض مث التجريب             -ب            النشر         –أ 
 

 اخلطوه االخريه يف خطوات البحث العلمي هي  – 10
 حتليل النتائج -فرض الفروض                د -ج  التجريب                  -النشر                             ب –أ 

    
 خطوة البحث العلمي اليت تعتمد على استخدام اجلداول والرسوم البيانية هي -11

 حتليل النتائج   -فرض الفروض                د -التجريب                   ج -النشر                             ب –أ 
  

 خطوة البحث العلمي اليت تعتمد على عدم وضع تصور وحيد حلل املشكلة هي  -12
 حتليل النتائج  -فرض الفروض                د -التجريب                   ج -النشر                             ب –أ 
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 وحدات القياس والتحويالت  -3
 وحدات القياس لقياس هذه الكميات  الكمية : هي كل شئ له كتلة وله حجم     * تستخدم

 : اتفق العلماء على نظام واحد للقياس مسي ابلنظام الدويل SIالنظام الدويل للوحدات 
 خمتصر الوحدة وحدة القياس رمز الكمية الكمية
 m مرت L الطول
 kg كيلوجرام m الكتلة
 s اثنية t الزمن

 k كلفن T درجة احلرارة
 mol مول n مقدار املادة

 A امبري I التيار الكهريب 
 cd كانديال I v شدة االضاءة 

 * تسمى الكميات السبع املاضية ابلكميات االساسية واى كميات مشتقات اخرى تقارن ابلكميات االساسية 
  cm  = 1/100 m 1فمثال                 

 
 يف النظام الدويل  kgالكتلة : هي كمية املادة املوجودة يف اجلسم وتقاس ابلكيلوجرام  -1
 1 kg =1000 g                  1 gm   = 1000 mg                        1 kg = 1000000mg         

 عجلة اجلاذبية  ويقاس الوزن ابلنيوتن  xالوزن : هو قوة حذب االرض للجسم         الوزن = الكتلة  -2
 ابدائت النظام الدويل************  جدول 34********   انظر الكتاب املدرسي صفحة 

        km  =  1000 m                                 1m =100 cm                 cm = 10 ml الطول :  -3
 وحدات القياس املشتقة : الوحدات املشتقة هي انتج لضرب او قسمة وحدات اساسية 

 2mالعرض    ووحدهتا      مرت مربع    xفمثال املساحة = الطول 
 ****************** 35******* انظر جدول الوحدات املشتقة صفحة 

   3mاحلجم : هو احليز الذي يشغله جسم معني ووحدة قياسه هو  مرت مكعب  -4

3cm  1000000         =3m  
 االرتفاع    xالعرض     xوقانون احلجم لالجسام املنتظمة الشكل = الطول   

 L                            3cm 1000         = L  =  1000 ml 1 ويقاس حجم السوائل والغازات ابلليرت 
  /  V  D = mاحلجم             \الكثافة : هي الكتلة مقسومة على احلجم         الكثافة = الكتلة  -5

     3cm /  gاو         3m /  Kgوتقاس بوحدة  
 تغوص الفلني يطفو واحلديد يغوص   1تطفو     املواد اليت كثافتها <    1املواد اليت كثافنها >   1كثافة املاء = 

 ***** كلما ذادت درجة احلرارة تقل الكثافة الن اجلسم يتمدد وحجمه يذداد وكثافته تقل 
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  معامالت التحويل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 استعمال القياسات العلمية
 

 : الدقة هي اقرتاب القيمة املقاسة من القيمة الصحيحة  والضبطالدقة  -1
 الضبط هو تقارب النتائج يف جمموعة من القياسات لكمية واحدة قيست ابلطريقة نفسه

هذا يعين ان هناك ضبط الن القيم  1900و1800و1700جرام وسجلوا نتائج  2500فمثال عند قيام الطالب بوزن كيس ارز كتلته 
 ن اليوجد دقة الن النتائج بعيدة عن القيمة االصليةمتقاربة ولك

 
 النسبة املئوية للخطأ : ملعرفة نسبة اخلطأ نطبق املعادلة التالية : -2

Error = value experimental-value accepted / value accepted x 100 % 
 تكون القيمة +   عندما تكوانلقيمة  املقيسة اكرب من املقبولة

 عندما تكون القيمة املقبولة اكرب من املقيسة     -تكون القيمة 
 

 اخلطأ يف القياسات  : تعتمد صدقية النتائج على -3
 * مهارة الشخص       *ثبات ظروف القياس      *نوع االدوات املستخدمة
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هي مجيع االرقام اليت يتم تسجيلها وهناك جمموعة من القواعد نتعرف عليها من خالل جدول االرقام املعنوية صفحة    االرقام املعنوية -4
 فاالصفار اذا كانت يف املنتصف او اليمني معنوية ويف اليسار اوقبل العالمة العشرية غري معنوية  46

 
 
 فاصل العشري اىل رقم واحد كالتايل:  يتم اختصار االرقام الكثرية بعد ال تقريب االرقام -5

 5الن الرقم بعده اقل من    3. 10يصبح       10.344090
 5الن الرقم بعده اكرب من  10.4يصبح       10.374090

 
 
:  عند القيام ابي عملية جيب التاكد من اخلاانت وان كل رقم يعامل مع مثيله يف الرقم   مجع وطرح وضرب وقسمة االرقام املعنوية -6

 االخر
 
 
 n 10    M X: تكتب االعداد بطريقة الرتميز العلمي على النحو التايل          الرتميز العلمي -7

 عدد صحيح  nو    1هي عدد اكرب من او مساوي  Mحيث 
 كالمها حيتوي على رقمني معنويني   x 410 6.5 او     x 65  310يكتب على الشكل    65000  مثال الرقم  

 x10 1.2-4يكتب على الشكل    0.00012  
 بتحريك الفاصل العشري ميني او يسار حبيث يبقى رقم واحد  اىل يسار الفاصلة العشرية Mحدد  -1
 موجبة اذا كانت احلركة يسار وتكون سالبة اذا كانت احلركة مينيمن خالل حساب عدد حركات الفاصلة العشرية تكون   nحدد  -2
 

  وطرق فصل املواداملخاليط واحملاليل    -4
 

 الذرة هي وحدة بناء املادة  وهي تتكون من نواة موجبة الشحنة بداخلها بروتوانت موجبة ونيرتوانت متعادلة ويدور حول النواه الكرتوانت
 سالبة الشحنة  

 الذرة متعادلة كيميائياً الن عدد الربوتوانت املوجبة = عدد االلكرتوانت السالبة 
 

 ماهي األنواع الثالثة للمادة ؟
 تتواجد املادة على هيئة :

 O: هو مادة نقية حتتوي على نوع واحد من الذرات مثل  عنصر -1
 H2: هو مادة حتتوي على ذرتني او اكثر لعناصر متشابه   مثل   جزئ -2
 H2O: هو مادة حتتوي على ذرتني او اكثر لعناصرخمتلفة   مثل   املركب -3
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 ماهو املخلوط ؟ – 1س
  هو مزيج من مادتني نقيتني او اكثر وحتتفظ فيه كل مادة خبصائصها الكيميائية .

 ما هو املخلوظ الغري متجانس ؟– 2س
 . هو املخلوط الذي المتتزج مكوانته متاماً أي ميكن متييز كالً منهما

 ماهي انواع املخاليط الغري متجانسة ؟– 3س
 املخلوط الغروي –املخلوط املعلق 

 ما هو املخلوط املعلق ؟ – 4س
 هو خملوط حيتوي على جسيمات ميكن ان ترتسب ابلرتويق أي تركه فرتة دون حتريك مثل الطني واملاء 

 هل هناك طريقة اخرى لفصل الطني واملاء؟ – 5س
 رتشيح حيث حتتجز الورقة الطني بينما ينساب املاء السفل يف الكأس نعم أبستخدام ورقة ال

 ما هو احمللول الغروي ؟ وكيف ينشأ ؟ – 6س
هو خملوط غري متجانس يتكون من جسيمات متوسطة احلجم وينشأ حينما تكون جسيمات املخلوط املعلق اكرب كثرياً من احجام 

  ميكن فصل مكوانته ابلرتشيح أو الرتويق .جسيمات الوسط مثل احلليب فهو خملوطاً غروايً ال
 ما هو املخلوط املتجانس ؟ أعط مثال على ذلك ؟ – 7س

 هو خملوط حيتوي على مادتني أو أكثر وال ميكنا التمييز بني هذه املواد . احملاليل 
 ماهي احملاليل؟ -8س
 خملوط متجانس يتكون من مادتني أحدمها مذاب واألخر مذيب  

 اب؟ ماهو املذ -9س
 هو املادة اليت تذوب مثل امللح   

 ماهو املذيب ؟– 10س
 هو الوسط الذي يذيب املذاب مثل املاء 

 ما املقصود ابملواد القابلة لالمتزاج؟ اعط مثال على ذلك -11س
 هي املواد السائلة اليت ميكن ان متتزج معاً مثل مانع التجمد 

 على ذلك ماملقصود ابملادة الغري ذائبة ؟ أعط مثال -12س
 هي املادة اليت التذوب يف املذيب مثل الرمل مع املاء

 ما املقصود ابلسوائل الغري ممتزجه ؟ اعط مثال على ذلك -13س
 هي السوائل اليت متتزج فرتة قصرية جداً عند خلطها مث تنفصل عن بعضها مثل الزيت واخلل أو املاء والزيت 

 بعضها البعض يف املخاليط واحملاليلماهي الطرق املختلفة لفصل املواد عن  -14س
 الفصل اليدوي –الفصل املغناطيسي –التبخري –التقطري –الفصل املركزي –الرتويق –الرتشيح 
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  حاالت املادة املختلفة والتغريات املصاحبة هلا   -5

 ماهي حاالت املادة األربعة ؟ -1
 البالزمية-الغازية –السائلة –الصلبة 

  حالة املادة ؟كيف ميكنك تغيري   -2
 أبكتساب اوفقد طاقة حرارية

 ماذا يقصد ابالنصهار ؟ -3
 تغري حالة املادة من الصلبة للسائلة

 فسر كيف ينصهر قطع من الثلج يف كوب به ماء -4
 تنتقل طاقة حرارية من املاء السائل األكثر يف درجة احلرارة اىل الثلج فتعمل على صهره

 ح الطعام اكرب بكثري من الطاقة الالزمة لصهر الثلج .علل. الطاقة لالزمة لصهر مل -5
 قوى التجاذب بني ايوانت ملح الطعام بسبب الرابطة االيونية اكرب من قوى التجاذب بني جسيمات املاء بسبب الرابطة اهليدروجينية

 ماهي درجة االنصهار؟ -6
 درجة احلرارة اليت  يتحول عندها الصلب اىل سائل

 التبخري والتبخر؟ما الفرق بني -7
 التبخري: هو عملية حتول السائل إىل خبار يف اهلواء

 سطح السائل .التبخر:  هو عملية تفلت جزيئات من السائل وحتوهلا لفقاعات غازية على 
 مالفرق بني التبخر يف دورق مفتوح ودورق مغلق ؟ -8

 يف الدورق املفتوح يتبخر السائل أبكمله 
 السائل ويتكثف فيظل كمية السائل كما هويف الدورق املغلق يتبخر 

 ماذا يقصد بضغط البخار)الضغط البخاري( ؟ -9
 .هو الضغط الذي ميارسه البخار على السائل 

 ماذا يقصد ابلغليان ؟ -10
 حتول السائل اىل فقاعات غازية متحركة 

 ماذا يقصد بدرجة الغليان ؟ -11
 البخاري مع الضغط اخلارجيدرجة احلرارة اليت يتساوى فيها الضغط 

 ما املقصود ابلتسامي؟ -12
 حتول الصلب اىل غاز دون املرور على احلالة السائلة

 علل. يفضل استخدام الثلج اجلاف)اليود واثين اكسيد الكربون الصلب( عن الثلج العادي عند نقل االمساك -13
 العادي.لتاليف االضرار اليت ميكن ان حتدث من املاء املنصهرمن الثلج 

 هل االنصهار والغليان والتبخر تغريات طارة أم ماصة للحرارة؟ -14
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 االنصهار ماص للحرارة بينما الغليان والتبخر طاره للحرارة
  EMSATمناذج من أسئلة 
 

 دراسة املادة وتغرياهتا هو أفضل توصيف لعلم: -1
 الكيمياء -امليكروبيولوجيا )علم األحياء الدقيقة(           د -ج   الفيزايء         -ب  يولوجيا )علم األحياء(          الب -أ    

  
 دراسة:علم الكيمياء هو األقل ارتبطاً يف  -2

 الطب -د               سام الساقطة            األج -األلياف الصناعية          ج -ب         ملادة               ا -أ    
 
 الكيمياء هي: -3

 تعىن بدراسة الكهرابء -د     تعىن أساساً ابلكائنات احلية     -ج    علم فيزايئي  -ب   وع علوم احلياة )البيولوجيا(    أحد فر -أ    
 
 مكوانت املواد وأشكاهلا ، وكذلك أبهنا دراسةتعرف الكيمياء  -4

 جزيئات الكائنات احلية -د    الكهرابئي يف املادة            التيار -ج      تغريات املادة      -ب     أصناف املادة          -أ    
 
 عدا:تعىن الكيمياء بدراسة ما يلي  -5

 حركة املقذوفات -د      ة بتغريات املادة      الطاقة املتعلق -ج     تغريات املادة          -ب املادة                         -أ    
 
 علم:تركيب املواد وتغريات أشكاهلا تندرج ضمن إن دراسة  -6

 اهلندسة -د                  الفيزايء -ج البيولوجيا )علم األحياء(         -الكيمياء                      ب -أ    
 
 دراسة:أفضل استعماالت الكيمياء هي يف  -7

 حتديث سيارات السباق -د     ادات البط الغذائية     ع -ج         سبب آتكل املواد  -بحركة الكويكبات              -أ    
 
 يسمى فرع علم الكيمياء الذي يتضمن دراسة العمليات اليت تطرأ على الكائنات احلية -8

 يمياء احليويةالك -د     مياء التحليلية            الكي -ج      الكيمياء الفيزايئية       -ب    ية      الكيمياء العضو  -أ    
 

 يسمى فرع الكيمياء الذي يعىن بتعيني املواد وحتديد مكوانهتا 9-
 الكيمياء العضوية -د         لكيمياء الفيزايئية          ا -ج      الكيمياء الالعضوية    -ب      الكيمياء التحليلية          -أ   
 

 هو:علم دراسة مركبات الكربون  -10
 الكيمياء التحليلية -د    مياء النووية              الكي -ج    الكيمياء الالعضوية      -بالكيمياء العضوية                   -أ   
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 ضمن:ال تعترب الكيمياء العضوية والكيمياء الالعضوية والكيمياء الفيزايئية  -11

 العلوم اليت تعىن ابلكائنات غري احلية بشكل أساسي -د   فروع الكيمياء الكمية -ج   العلوم الفيزايئية   -ب  العلوم البيولوجية   -أ   
 

 أن فرع الكيمياء. املعىن مبواصفات املادة وتغرياهتا والعالقة بني الطاقة واملادة هو: -12
 الكيمياء النظرية -د        الكيمياء الفيزايئية      -الكيمياء الالعضوية            ج -الكيمياء العضوية          ب -أ   

   
 هي:التكنولوجيا  -13
 دراسة العمليات العلمي -ج       ملعرفة العلمية حلل املشكالتتطبيق ا -ب    تطبيق مبادئ الكيمياء لتوقع األحداث   -أ    
 حتليل السلوك الكيميائي -د      

 
 من األمثلة على التكنولوجيا 14-
 قياس تركيب احلديد يف عينة ماء -إضافة جمموعة كيميائية على جزيء عضوي خالل مرحلة الرتكيب          ج -أ     

 دراسة تفاعالت االندماج الذرى -استعمال مضاد حيوي جديد ملعاجلة إصابة مرضية                                 د -ب   
  

 البحث األساسي هو البحث اخلاص  -15
 بتحديد مكوانت املواد وتركيبها -ج        إبنتاج واستخدام املنتجات اليت حتسن من نوعية حياتنا -أ     

 ابلعمل ألجل زايدة املعرفة -د                                              حبل املشكالت -ب   
 

 البحث التطبيقي هو  -16
 البحث الذي جيرى حلل مشكلة -إنتاج منتجات واستخدامات لتحسني نوعية حياتنا                                    ب -أ     

 البحث الذي جيرى لغرض زايدة املعرفة -د        استخدام الرايضيات والكمبيوتر لوضع خواص ملركبات جديدة والتنبؤ هبا      -ج   
 

 تالية ال تنطبق على البحث التطبيقي ؟أي املقوالت ال -17
 دراسة كيفية حصول تفاعل معني وسب ذلك -ج        جيرى لتحقيق أهداف حتددها حاجات معينه                    -أ     

 غبة  يف املعرفةال يكون بدافع الفضول العلمي أو الر  -د                                      جيرى عادة حلل مشكلة عملية     -ب   
 

 األساسي:أي املقوالت التالية ال تنطبق على البحث  -18
 جيرى لدراسة كيف حيصل تفاعل معني وملاذا -ج                                                    جيرى هبدف زايدة املعرفة  -أ     
 يكون بدافع الفضول العلمي فقط -د                                                     جيرى حلل مشكلة معينة    -ب     
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 عدا:كل ما أييت هو مادة   -19
 خبار املاء -د              الدخان         -ج        الضوء                   -ب       اهلواء                         -أ     

 
 بواسطة:قد تفحص خاصة فيزايئية  -20
 حرق اخلشب  -د             ترك الفضة تسود       -ج         ترك احلليب يفسد        -ب       الثلج املنصهر        -أ    

 
  الكيميائية:اخلواص  -21
 تتضمن التغريات اليت حتول هوية املادة    -ج     تتضمن الكتلة واللون      -ب              تضمن تغريات حالة املادة     -أ    

 ميكن مالحظتها دون تغري هوية املادة -د 
 

 الصفتان اللتان متيزان املادة مها -22
 الوزن واحلجم   -الكتلة واحلجم                    د -ج          الوزن والسرعة        -ب   الكتلة والسرعة         -أ    

    
 الكيميائية للمادةمن اخلواص  -23
 الكثافة -النشاطية                       د -القوام                        ج -درجة الغليان               ب -أ    

   
 مثال يبني اخلواص الفيزايئية اليت تعتمد على كمية املادة املوجودة -24
 درجة الغليان -اللون                          د -ج                    الكثافة         -الكتلة                        ب -أ    

  
 أي من التايل يعد خاصة فيزايئية بينة ال تعتمد على كمية املادة املوجودة؟ -25
 الكتلة -اللون                          د -الطول                               ج -احلجم                           ب -أ    

 
 حيصل التغري الكيميائي عندما  -26
 ة تبخر مياه البحريرتسب امللح نتيج -تتصلب املعادن املذابة لتكون بلورة                                         ج -أ    

 تغري ورقة نبتة لوهنا -ينقى كحول اإليثيلي ابلتقطري                                                  د -ب  
 

 تصنف حالة انصهار الشمعة كتغري فيزايئي وذلك ألهنا -27
 تغري اخلواص الكيميائية للشمع -د         متتص احلرارة      -تنقل الطاقة            ج -ب ال تنتج مواد جديد        -أ    
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 مثال على التغري الكيميائي -28
 تبخر الغازولني -فساد احلليب                  د -انصهار الثلج              ج -صنفرة اخلشب                   ب -أ    

 
 حيصل التغري الفيزايئي عندما  -29
 يذيب مسدس الغراء أصبح غراء -د      تلون أسورة معصمك ابألخضر -من النحاس    ج يسود صحن -ب   تتعفن دراقة   -أ    
 

 تكون اجلسيمات يف املادة الصلبة  -30
 قادرة على االنزالق بعضها مبحاذاة بعض -يف حركة دائمة             د -متباعدة            ج -مرتاصة          ب -أ    

 
 املادة أكثر مقاومة لإلنضغاط هياحلالة اليت تكون فيها  -31

  احلالة البخارية -احلالة الغازية                   د -احلالة السائلة                ج -ب احلالة الصلبة                 -أ     
 

 احلالة اليت يكون للمادة فيها حجم وشكل حمددان هي-32
 احلالة البخارية -احلالة الغازية                   د -ج    ة السائلة        احلال -ب احلالة الصلبة                 -أ     

  
 هي:احلالة اليت ال يكون للمادة فيها حجم وشكل حمددان  -33

 الصلبةاحلالة  -احلالة الطبيعية األساسية        د -احلالة السائلة                ج -ب احلالة الغازية                  -أ     
 

 هي:حالة املادة اليت تكون فيها جزيئات املادة مرصوصة يف موقع اثبت  -34
 احلالة الصلبة -احلالة البخارية                 د -احلالة السائلة                ج -ب احلالة الغازية               -أ     

 
  جزيئات:املادة املصنفة كسائل حتتوى على  -35
 متباعده جداً  -تنزلق بعضها مبحاذاة بعض      د -مرصوص يف موقع اثبت     ج -ب    تنتشر بسرعة يف الفضاء احمليط هبا -أ    

 
 هي:احلالة اليت يكون للمادة فيها حجم اثبت وشكل متغري  -36
 احلالة السائلة -لة املتجمدة                 داحلا -احلالة الصلبة                  ج -احلالة الغازية                   ب -أ    

 
 الطبيعيني:تكون جزيئات الغاز يف ظروف احلرارة والضغط  37-

 قادرة على االنزالق بعضها مبحاذاة بعض -د  مرصوصة يف موقع اثبت     -بعضها عن بعض       ج بعيدة -ب  متجمعة     -أ    
 
 

www.almanahj.com



 

13 | P a g e  
 

 مثااًل على مادة نقية؟أي من املواد التالية تعترب  -38
 ماء البحر -د    ) محض االسكوربيك(      Cالفيتامني  -ج    محض اخلليك(      %5اخلل) -ب عجني اخلبز      -أ    

 
  ميكن ان نطلقمخلوط غروي على  -39

 الرمل -د                         الزيت -ج                         املاء -ب                        الضباب -أ     
 

 هي:املواد املرتبطة كيميائياً  -40
 مكوانت الدم -دقائق الغبار يف اهلواء             د -العناصر املكونة للماء         ج -الغازات يف اهلواء             ب -أ    

 
 لفصل:تستخدم الوسائل الفيزايئية  -41
 املركبات -املخاليط                            د -ج        املواد النقية           -العناصر                           ب -أ    

 
 ؟ميكن فصل مكوانت الدم ابستخدام  -42

 الرتشيح -د                       الفصل املركزي -ج                    التقطري -ب                       الرتويق -أ     
 

 ميكن فصل خليط من الرمل واملاءابستخدام  -43
 املغناطيس  -د                       الفصل املركزي -ج                    التقطري -ب                       الرتويق -أ     

 
 يكون لألكسجني والسيلنيوم، وفقا ملوقعهما يف اجلدول الدوري السابق  -44
 عدد األفالك اإللكرتونية نفسه -د  خواص متشاهبة       -القدرة نفسها على التوصيل       ج -ب   عدد النيرتوانت نفسه   -أ    
 

 ول الدوري السابق.أي العناصر التالية ميتلك خواص مماثلة خلواص الصوديوم؟ استعن ابجلد -45
 النيرتوجني -د                          الكربيت  -ج            الكالسيوم         -ب           البورون           -أ    

 
 اي العناصر االتية فلزات  -46
 Ar -د                            Si -ج                               P -ب                        Ca -أ    
 اعتماداً على موقعهما يف اجلدول السابق، قد يكون البورون واألنتيمون عنصرين مالئمني لالستخدام كـ -47
 مواد حمفزة -د             مواد بناء               -ج وقود                         -أشباه موصالت                       ب -أ    

 
 هو:األكثر فائدة الستقاء املعلومات الكيميائية حول العناصر  املصدر -48
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جدول النظائر -د          اجلدول الدوري      -ج            جدول التحويالت املرتي   -ب          اآللة احلاسبة     -أ    
  

 الدوري:يسمى الصف األفقي يف اجلدول  -49
 جمموعة مثانية -د              عائلة             -ج                               دورة -جمموعة                          ب -أ    

 
 يتوقع أن حتتوى العناصر يف جمموعة من جمموعات اجلدول الدوري على: -50
 اخلواص نفسها -عدد النيرتوانت نفسها            د -ج   سها       عداد الذرية نفاأل -الكتلة الذرية نفسها              ب -أ    

 
 يسمى العمود الرأسي يف اجملمعات يف اجلدول الدوري -51
 جمموعة مثانية -د         خاصة        -ج    دورة                        -ب     جمموعة                     -أ    

 
 اجلدول الدوري  املتعرج يفتكون العناصر احملاذية للخط  -52

 ال فلزات -د           أشباه فلزات        -ج            فلزات                -ب              نبيلة                 -أ    
 

 أي من اخلواص التالية ال تعد خاصة فلزية ؟ -53
 قوة الشدة -د        الالنشاطية         -ج          قابلية توصيل احلرارة والكهرابء  -ب     قابلية الطرق          -أ    
 

 ما خيص الالفلزات يف صحيحةغري أي املقوالت التالية  -54
 هلا قدرة توصيل ضعيفة  -ج                           هلا مواصفات كاًل من الفلزات و الالفلزات   -أ    

 عدد الالفلزات أقل من عدد الفلزات -د       الغرفة                 معظمها يكون غازات عند درجة حرارة -ب  
 

 أي املقوالت التالية غري صحيح يف ما خيص معظم أشباه الفلزات؟ -55
 هي أشباه موصالت للكهرابء  -ب                        تستخدم يف احلواسيب واآلالت احلاسبة      -أ     
 هلا مواصفات كل من الفلزات و الالفلزات -د                                        غري نشطة بشكل عام    -ج    

 
 االتية يصاحبها اكتساب حرارة  العملياتاي  -56 
 التصلب    –التسامي                 د  -التكثف                         ج -التجمد                          ب -أ

 
 االتية يصاحبها فقدان حرارة  العملياتاي     -57

 التصلب  –د                  االنصهار  -التكثف                         ج -ب                         التيخر -أ
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 وحدة لقياس  3mميثل الرمز  -58  
 الكثافة -د                     احلجم        -ج                الكتلة              -ب الطول                           -أ       

 
 يُعرَّف اللرت على أنه  -59  

  -د                                    3g 1000 -ج                            3cm 1000 -ب                  3m 1000 -أ       
3c 1000  

 
 ما كتلته؟ 3cm 1.50 وحجم قطعة صلبة منه  3g/cm  2.70كثافة األملنيوم   -60  

 4.05g-د               2.70g-ج                           1.80g-ب                         1.50g -أ       
 
 ما كثافة الذهب؟ g 96.5وكتلتها  3cm 5.00 عينة من الذهب حجمها  -61  

                  3g/cm 483 -د                     3g/cm  101.5  -ج               319.3g/cm -ب         3g/cm 0.0518  -أ       
 

 األسبوع؟كم دقيقة يف   -62
 min 100800  -د              min 10080 -ج            min 1440 -ب                 min 168 -أ       

 
 إذا توافقت قيم مقيسة مع بعضها وكانت بعيدة عن القيمة احلقيقية، تكون هذه القيم. -63  

 مضبوطة وغري دقيقة -د       تقبل كمعيار جديد لدقة -ج       دقيقة وغري مضبوطة     -ب  غري مضبوطة وال دقيقة        -أ      
 
 قد تنشأ قلة الضبط يف القياس العلمي من  -64  

 حمدودية قياس اجلهاز واخلطأ البشرى -د     حمدودية قياس اجلهاز -خطأ بشرى        ج -ب   أن املعيار شديد التحديد      -أ       
 
 يلي عدا يعود الضبط إىل كل ما -65  

 اقرتاب قياس معني من قيمة مقبولة -د       تشابه القياسات -ج    التوافق بني القيم العددية     -ب  تكرار القياسات        -أ      
 

 هو  0.000305Kgعدد األرقام املعنوية يف القياس  -66
 6 -د                                     5 -ج                           4 -ب                3 -أ       

 
  العدد الذي له مخسة أرقام معنوية هو -67

 10.292 -د                         0.01783 -ج      52 0.006          -ب              410 23 -أ       
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  تطور النظرية الذرية والبنية الذرية  -6
 عرب العصور املختلفة  ؟كيف تطورت النظرية الذرية   /1س

 نظرايت لتفسري اصل املادة :
 اجلسيم االساسي الذي يكون املادة هو الذرة )معناها غري قابلة للتجزئة(دميقريطس :  -1
 املادة متواصلة والتتكون من وحدات صغرية  ارسطو      : -2
  النظرية الذرية: -3

 الكتلة ال تفىن وال تستحدث خالل التفاعالت                             "* قانون حفظ الكتلة 
 * قانون النسب الثابتة " املركب الكيميائي حيتوي على العناصر نفسها ابلنسب الكتلية نفسها مهما تغري حجم العينة او مصدرها 

ن النسبة بني كتل العنصر الثاين مع كتل معينة من العنصر قانون النسب املتضاعفة " اذا تكونت مركبات من احتاد عنصرين حمددين فا* 
 االول تكون على شكل نسبة عددية بسيطة 

  نظرية دالتون : -4
 * تتكون مجيع املواد من جسيمات تسمى ذرات    * ذرات العنصر الواحد متماثلة 

 * ال ميكن جتزئة الذرات او استحداثها او افنائها    * تتحد العناصر بنسب 
 الل التفاعل الكيميائي تتحد الذرات او تنفصل او يعاد ترتيبها *خ
مت وضع تعديالت على نظرية دالتون اليت ثبت عدم صحتها يف بعض اجملاالت وبقيت املفاهيم املهمة وهي النظرية الذرية احلديثة :  -5

 ان املواد تتكون من ذرات ولكل عنصر
 اوصف تركيب الذرة ؟ /2س

الذرة هي وحدة بناء املادة وهي اصغر جسيم من العنصر حيتفظ خبواصه   الكيميائية  وهي تتكون من نواة موجبة الشحنة بداخلها 
 بروتوانت موجبة ونيرتوانت متعادلة ويدور حول النواه الكرتوانت سالبة الشحنة   

 
 
 
 
 
 

 اجلدول الدوري وخصائص العناصر -7
 

 حتتوي كل جمموعة على عناصر متشاهبا يف خواصها الكيميائية والفيزايئية جمموعة رأسية  18* مت تقسيم اجلدول الدوري اىل
ومت  الالنثينيدات واالكتينيداتوتوجد سلسلتان منفصلتان اسفل اجلدول الدوري مها   دورات افقية 7* حيتوي اجلدول الدوري  على 

 فصلهما جتنبا لزايدة عرض اجلدول الدوري
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 الدوري على ثالث انواع من العناصر :حيتوي اجلدول 
 : توجد يف اسفل ووسط اجلدول الدوري  الفلزات

 : توجد يف ميني اجلدول الدوري  الالفلزات
 املنتصف بني الفلزات والالفلزات : توجد يف اشباه الفلزات

 
 هي العناصر اليت تتميز ب :  الفلزات -8

 قابلة للسحب والطرق * هلا بريق وملعان  * توصل الكهرابء واحلرارة   *
 الزئبق فلز ولكنه سائل 

 الذهب   –احلديد   -مثال النحاس  
 هي العناصر اليت تتميز ب الالفلزات -9

 * ليس هلا بريق وملعان  *ال توصل الكهرابء واحلرارة   * غري قابلة للسحب والطرق
 الكلور الفلز غازي       الربوم الفلز سائل    الكربون الفلز صلب  –االكسجني  –مثال االكسجني 

 هي عناصر هلا بعض صفات الفلزات والالفلزات وتتميز ب  اشباه الفلزات -10
 * اقل بريقا وملعاان   * اقل يف التوصيل الكهرب واحلراي    * اقل يف السحب والطرق 

 ن االنتيمو  –الزرنيخ –بورون  –مثال السيليكون 
 تستخدم اشباه الفلزات بكثافة يف االجهزة التقنية مثل احلاسوب واملوبيل والتلفزيون 

  الغازات النبيلة )اخلاملة (-10
 وهي عناصر اكتمل املستوى اخلارجي االخري ابالكرتوانت واصبحت خاملة قدرهتا على التفاعل الكيميائي ضعيفة 18توجد يف اجملموعة 

 تخدمان يف االضاءة اما اهليليوم يف نفخ البالوانت مثال النيون والزينون يس
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 انواع التفاعالت الكميائية  -8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الذوابن والذائبية والعوامل املؤثرةعليهم  -9
 ماهو الذوابن ؟ /1س

 هو عملية إحاطة جسيمات املذاب جبسيمات املذيب 
 
 ماهي العوامل املؤثرة يف الذوابن ؟ /2س
 التحريك  كلما ذاد حتريك احمللول كلما ذاد تصادم املذيب واملذاب وذاد الذوابن -1
 مساحة السطح:كلما ذدات مساحة السطح ذاد التصادمات وذاد الذوابن -2
 )علل يذوب ملعقة سكر مطحون أسرع من مكعب سكر؟ ( 

 احلرارة :كلما ذادت احلرارة كلما ذادت التصادمات وذادت عملية الذوابن  -3
 
 ما املقصود ابلذائبية ؟ /3س

 أقصى كمية من املذاب ميكن أن تذوب يف كمية حمددة من املذيب عند درجة حرارة معينة ؟
 
 ؟ الذائبيةماهي العوامل املؤثرة يف  /4س

 درجة احلرارة والضغط حيث تزيد بزايدهتم 
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 خصائص الغازات وقوانينها  -10
 

 ما هي خصائص جسيمات الغاز ؟  /1س

 الكثافة المنخفضة  ) بسبب الفراغات الكبيرة بين الجسيمات (أ . 

  ب. قابلة لإلنضغاط والتمدد ) بسبب الفراغات الكبيرة بين الجسيمات (

 ج. األنتشار )هو قدرة الغاز على االنتقال من مادة إلى أخرى (  )بسبب الحركة العشوائية وعدم وجود قوة تجاذب بين جسيمات الغاز (

 )بسبب الحركة العشوائية وعدم وجود قوة تجاذب بين جسيمات الغاز هو عملية تسرب جسيمات الغاز عبر ثقب في فتحة الوعاء الذي يحتويه ( د. التدفق )
 / ماهي قوانني الغازات ؟ 2س
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 ترجع فرضية ان الذرة التتجزأ واليوجد اصغر منها اىل  -68
 موزيل -د                                دالتون -ج               النظرية الذرية احلديثة -ب              دميقريطس -أ      

 العناصر اليت تقع يف ميني اجلدول الدوري   -69
 الالنثنيدات -د                         اشباه الفلزات -ج                      الالفلزات  -ب                 الفلزات  -أ      

 العناصر اليت تستخدم بكثره يف صناعة االجهزه التكنولوجيا احلديثة مثل السيليكون هي  -70
 الالنثنيدات -د                         اشباه الفلزات -ج                         الالفلزات  -ب                الفلزات  -أ     
 العناصر األكثر نشاطاً يف اجلدول الدوري أبكمله هي   -71

 18اجملموعة  -د                           17اجملموعة -ج                          2اجملموعة -ب             1اجملموعة  -أ     
 اهلشه رديئة التوصيل الكهريب واحلراري هي عناصر العناصر  -72

 الالنثنيدات -د                          اشباه الفلزات -ج                         الالفلزات  -ب               الفلزات  -أ     
 العناصر اليت اكتمل مستواها اخلارجي بثمانية الكرتوانت  -73

 الغازات النبيلة-د                          اهلالوجينات -ج             الفلزات القلوية االرضية -ب        الفلزات القلوية  -أ     
 يسمى هذا التفاعل تفاعل  -74

 احرتاق -د                               احالل -ج                             تفكك  -ب                    احتاد -أ     
 يسمى هذا التفاعل تفاعل  -75

 احرتاق -د                               احالل -ج                             تفكك  -ب                    احتاد -أ       
 يسمى هذا التفاعل تفاعل  -76

 احرتاق -د                               احالل -ج                             تفكك  -ب                    احتاد -أ       
 ماذا حيدث للذائبية عندما يقل الضغط  -78

 تتضاعف-د                               التتغري -ج                             تزيد  -ب                    تقل -أ
 ماذا حيدث للذائبية عندما تزيد درجة احلرارة  -79

 تتضاعف-د                               التتغري -ج                             تزيد  -ب                    تقل -أ
 ماذا حيدث للذوابن عندما تقل مساحة السطح  -80

 تتضاعف-د                               التتغري -ج                             تزيد  -ب                    تقل -أ
 ماذا حيدث للذوابن عندما تزداد درجة احلرارة  -81

 تتضاعف-د                               التتغري -ج                             تزيد  -ب                    تقل -أ
 ميكن ان نصف حركة جسيمات الغاز ابهنا  -82

 سريعة-د                              اهتزازية -ج                              اثبتة -ب                   بطيئة -أ
 تتميز  جسيمات الغازات   -83

 كثافة متغريه -د                      كثافة اثبتة  -ج                   بكثافة مرتفعة  -ب                   بكثافة منخفضة  -أ
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 احملاليل وطرق التعبري عنها  -11
 ما املقصود برتكيز احمللول ؟ – 1س

 هو مقياس يعرب عن كمية املادة املذابة يف كمية حمددة من املذيب .
 ؟ كيف ميكن ان نصف تركيز احمللول تعبريايً   – 2س

 مركز  -خمفف  
 ماهي الطرق الكمية املختلفة لوصف تركيز حملول ؟ – 3س

 
 

 املول واحلساابت الكيميائية    -12
 12-كربون من g 12 في الذرات عدد يساوي الجسيمات من عدد على تحتوي التي المادة كمية هو:   المول -

 ويستخدم لقياس كمية المادة في النظام الدوليالجسيمات  من افوجادرو عدد على تحتوي التي المادة كمية أو           

  x 6.022 atom 2310  يساوي وهو نقية مادة من واحد مول في الموجودة الجسيمات عدد هو:  أفوجادرو عدد -2

  g/mole  ووحدتها نقية مادة من واحد مول كتلة هي:  المولية الكتلة -4

الخالصة :يحتوي أي مول من أي مادة على نفس العدد من الجسيمات ولكن تختلف كتله هذا المول من عنصر إلى عنصر ومن 

 مادة إلى مادة .

اسم 

 العنصر
 الرمز

الكتلة 

 الذرية
 

اسم 

 العنصر
 الرمز

الكتلة 

 الذرية
 

اسم 

 العنصر
 الكتلة الذرية الرمز

يثيومل  O 16 أكسجين  Li 7  ألمنيوم Al 27 

 Au 197 ذهب  Na 23 صوديوم  H 1 هيدروجين

 Si 28 سليكون  K 39 بوتاسيوم  N 14 نيتروجين

 Sn 118.7 قصدير  Mg 24 ماغنسيوم  C 12 كربون

 As 75 زرنيخ  Ca 40 كالسيوم  S 32 كبريت

 Mn 55 منجنيز   Ba 137 باريوم  F 19 فلور

 Ni 58.7 نيكل   Cu 63.5 نحاس  Cl 35. 5 كلور

 Pb 207 رصاص  Zn 65.4 خارصين  Br 80 بروم

 Cr 52 كروم  Fe 56 حديد  I 127 يود

 Co 59 كوبالت   Ag 108 فضة  P 31 فوسفور

 4SO2Hحساب الكتلة املولية 
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 الكتلة واملول 
  والعكس لعنصرحتويل الكمية ابملول إىل الكتلة ابجلرام :  

 ما عدد موالت كل مما أييت : 
1. 12.72 g   من النحاسCu 

 
 

      2. 471.6g  2منBa(OH) 

 

 
  كل مما أييتل الكتلة ابجلرامما : 

1. 0.003 mol من الذهب Au 
 
 
2. mol 3.25  3من نيترات الصوديومNaNO  

 

 
 
 

 
 

   5PClاحسب النسبة املئوية للرتكيب للعناصر يف مركب 
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 حساب الصيغة األولية : 
% من 44.99% من الكربيت ، و 22.65% من الصوديوم ، و 32.38: يظهر التحليل الكمي أن مركبا حيتوي على  مثال

 األكسجني ، فا الصيغة األولية هلذا املركب ؟ 
 :  احلل

 Oاألكسجني   Sالكربيت   Na الصوديوم   اخلطوة
 g 22.65 g 44.99 g 32.38 الكتلة ابجلرام  -1
 الكتلة عدد املوالت =-2

 الكتلة املولية                 
  32.38    = 1.408 

mol 
  22.99 

22.65    =0.7063 
32.07 

44.99    =2.812 
16.00 

حساب النسبة ابلقسمة -3
على أصغر قيمة لعدد 
 املوالت مع التقريب . 

 1.408     =2 
0.7063 

 0.7063    =1 
 0.7063 

2.812     =4 
0.7063 

  4SO2Na فتكون الصيغة األولية للمركب :  
 : رقم صحيح  n حيث             ) الصيغة األولية (nالصيغة اجلزيئية  =  

 
 
 
 
 
 
 
 

  100ونسبة المردود الفعلي إلى المردود النظري مضروبة في :   Percent yield المئوية للمردودالنسبة 

100 ×
المردود الفعلي

المردود النظري
=  النسبة المئوية للمردود
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 الرابطة االيوينة والفلزية والتسامهية القطبية والغري قطبية  -13
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 احملاليل وطرق التعبري عنها  -14

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االمحاض والقواعد القوية والضعيفة   -15
16-  
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 املعايرة   -17
 

 

 

 

 

 

=  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الكاشف
اللون في الحالة 

 الحمضية

منطقة تغير اللون حسب األس 

 الهيدروجيني

اللون في الحالة 

 القلوية

 بنفسجي 1.6–0.0 أصفر ميثيل بنفسجي

Bromophenol 

Blue 
 أزرق 4.6–3.0 أصفر

 أصفر 4.4–3.1 أحمر ميثيل برتقالي

 أصفر 6.3–4.4 أحمر ميثيل أحمر

 أزرق 8.0–5.0 أحمر ليتموس

 أزرق 7.6–6.0 أصفر بروموثيمول أزرق

 فينولفثالين
 بنفسجي 10–8.3 عديم اللون

 أحمر 12.0–10.1 أصفر أليزارين أصفر

www.almanahj.com
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 اخلالاي اجللفانية واخلالاي االلكرتوليتية   -18
19-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -األكسدة واالختزال :

 زيادة في عدد األكسدة هي العملية التي يحدث فيها فقد إلكترونات مما يؤدي الى : األكسدة

   يحدث فيها نقص في عدد األكسدة يتضمن كسب إلكترونات و : االختزال

 العمليتان تحدثان بشكل متزامن .()                                       

 

 هو مقدار الشحنة الكهربائية التي تبدو على ذرة العنصر في المركب سواء كان تساهمياً أو أيونياً :  أعداد األكسدة 

 

  اضية , ولكنها مفيدة يف تسمية املركبات وكتابة ليس ألعداد األكسدة معىن فيزايئي دقيق , إهنا يف بعض احلاالت جمرد أعداد افرت
 الصيغ وموازنة املعادالت الكيميائية .  
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 قواعد حساب أعداد األكسدة : 

 ( = صفر    S 4, P 2Na , O ,8عدد أكسدة العنصر النقي) مثل :  -1

كونة للجزيء املتعادل يساوي صفر -2
ُ
 جمموع اجلربي ألعداد األكسدة للذرات امل

 اجملموع اجلربي ألعداد األكسدة جلميع الذرات يف أيون متعدد الذرات يساوي شحنة األيون  -3

  

 مالحظات عدد التأكسد العنصر
 يف مجيع مركباته ) ألنه العنصر األكثر سالبية كهرابئية ( F -1الفلور  

 H +1اهليدروجني 

-1  
 O2H  ,4CHيف مركباته مع الالفلزات )األكثر منه سالبية  : 

 NaH  ,2CaH يف مركباته مع الفلزات ) اهليدريدات ( مثل : 

 Oاألكسجني 
 

-2 

-1 
 

 مركباتهمعظم يف 
 2O2H  ,2BaO  ,2O2K   ,2O2Na: يف حالة فوق األكاسيد مثل 

 

 −1((غير األكسجينية يكون عدد تأكسد العنصر الهالوجيني =  Cl, Br,I) دون الفلور ) 17في مركبات المجموعة  ♣

   . +Ca  =2عدد أكسدة  2CaClعلى التوالي . في  +3 +,2 +,1، واأللمنيوم ، أعداد التأكسد =  2والمجموعة  1في مركبات عناصر المجموعة  ♣

 
  -عملية األكسدة واالختزال:

 *عمليتا األكسدة واالختزال متالزمتان.                                  
 خالل عملية األكسدة = عدد االلكترونات المكتسبة خالل عملية االختزال (*) عدد االلكترونات المفقودة 

 
 هو كل عملية كيميائية تخضع خاللها عناصر لتغيرات في عدد األكسدة . :  اختزال –تفاعل األكسدة 

 

االختزال وحدهأو        األكسدة وحدهاهو جزء التفاعل الذي يتضمن :  التفاعل النصفي  . 
 

-+   e   +Na     →Na          نصف تفاعل أكسدة 

 
-2Cl      →      -+   2e   2Cl   نصف تفاعل إختزال 

 أجب عن األسئلة التالية :
 : في التغيرات التالية حدد ما اذا كانت أكسدة أو اختزال ثم أكتب التفاعل النصفي موضحا  1س

 عدد االلكترونات المفقودة أو المكتسبة :        
       

 التغيرالكيميائي
 نوع التغير

 )أكسدة أو اختزال(
التفاعل النصفي موضح عدد 

 االلكترونات المفقودة أو المكتسبة

+2Fe     →    +3Fe   

 2-S     →S         

2F     →     -F   
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 عدد أكسدة الفلور يساوي : -84

 يف كل املركبات (1+) -دائماً                                                             ج (0)  -أ
 الشحنة املوجبة لكل أيوانت الفلز يف املركب  -يف كل املركبات                                                 د (1-) -ب                

 مركباته ُيساوي :عدد أكسدة األكسجني يف معظم -85

 +)1 (-د                  ) 0  (-ج                               )-2 ( -ب                          )-8(  -أ                 

 عدد أكسدة عنصر غري متحد يساوي : -86

 )8 ( -د               +)1  ( -ج                     ) 0  (  -ب                                  )-1 (  -أ      

 اجملموع اجلربي ألعداد أكسدة كل الذرات يف املركب ُيساوي : -87

 شحنة املركب  -د               )8  ( -ج                     ) 1  (  -ب                                  )0 (  -أ      

 , اجملموع اجلربي ألعداد أكسدة كل الذرات ُيساوي : يف أيون متعدد الذرات-88

 شحنة األيون -د              (10) -عدد ذرات األيون           ج -ب                         (0) -أ         
 ما عدد أكسدة اهليدروجني يف معظم املركبات ؟ -89

 يساوي اجملموع اجلربي لكل أعداد أكسدة الالفلزات  -د        (1+) -ج               (0) -ب             (1-) -أ        

 
 ؟  2O2Hما عدد أكسدة األكسجني يف -90

 )+4( -د             +)2  ( -ج                     ) -1  (  -ب                                )-2 (  -أ                  
 ؟ KHما عدد أكسدة اهليدروجني يف - 91

 )+2( -د             +)1  ( -ج                           )0(  -ب                                )-1 (  -أ                  

 ؟ 3HNOما عدد أكسدة النيرتوجني يف  -92

 )-2( -د             +)5  ( -ج                           )0(  -ب                                )+1 (  -أ                  
   ما عدد أكسدة الكربيت يف -93

-2
3SO ؟ 

 )-2( -د             +)3  ( -ج                         +)4(  -ب                                   )0 (  -أ                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

N 

 

E 

 

  

www.almanahj.com



 

30 | P a g e  
 

 سرعة التفاعل الكيميائي والعوامل املؤثره عليه   -20
 

 ما القانون املستخدم حلساب متوسط سرعة التفاعل الكيميائي ؟ /1س 
 ما الوحدات املستخدمة حلساب السرعة ؟ /2س

m/s      -    Km/h                 
 ماهو سرعة التفاعل الكيميائي ؟ /3س

  mole/L.Sالتغري يف تركيز املواد املتفاعلة او الناجتة يف وحدة الزمن وتقاس ب 
 ما داللة وضع القوسني             ؟ /4س

 2NOيعبال عن الرتكيز املوالري للمركب 
 اذا علمت NOاحسب سرعة تكون  /5س

 s0=  1tعند  M 0.000ان تركيزه يساوي 
 ؟  2s2t=عند  0.010واصبح تركيزه 

 سرعة التفاعل موجبة ام سالبة ؟هل 
 
 
؟مالعوامل اليت تؤثرب يف سرعة التفاعل الكيميائي  /5س  

طبيعة املواد املتفاعلة ) املادة االكثر نشاطاً حسب سلسلة النشاطية تتفاعل اسرع( -1  
الرتكيز )زايدة تركيز احد املواد املتفاعلة يزيد من سرعة التفاعل نظرأ لزايدة التصادمات( -2  
 مساحة السطح )كلما زادت مساحة السطح زادت سرعة التفاعل نظراً لزايدة عدد التصادمات( -3
 درجة احلرارة )كلما زادت درجة احلرارة زادت سرعة التفاعل نظراً لزايدة الطاقة وعدد التصادمات( -4
 احملفزات  )وجود احملفزات يزيد من سرعة التفاعل ( -5

 سرعة التفاعل دون ان تستهلك يف التفاعلوالحيسب ضمن املتفاعالت او النواتجهي موادكيميائية تزيد من 
 املثبطات)عكس احملفزات فوجودها يقلل سرعة التفاعل او يوقفه متاماً( -6

 

 

 االتزان الكيميائي والعوامل املؤثرة عليه     -21
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 H∆التغريات احلرارية وحساب    -22
 

 

 ............................................................................................................................... عرف التفاعل الطارد للحرارة.

 ................................................ ..............................................................................عرف التفاعل املاص للحرارة. 

 

 

 

  KJ (g)O22H          2(g)                               + O2(g) 2H 483.6 + ( سالبة يف التفاعل الطارد للحرارة.H∆فسر: تكون قيمة )

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

  g+ O2(g) + 483.6 KJ                                  2H (g)O22H)2 ( موجبة يف التفاعل املاص للحرارة.H∆فسر: تكون قيمة )
  

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

 

 

 
 التغريات النووية   -23

 
هي عملية إنشطار نواة ذرة عنصر ما الىإىل قسمني أو أكثر وابلتايل فيتحول اىل عنصر اخر وينتج كميات ضخمة االنشطار النووي:  -1

 من الطاقة تنطلف على هيئة اشعة جاما او دقائق الفا او جسيمات بيتا 
واحدة لعنصر اكثر مثل االندماج النووي يف الشمس بني نواه االندماج النووي :عملية دمج نواتني من عنصرين خمتلفني لتكوين نواه  -2

 عنصر اهليدروجني )الربوتون( والترييتون والتريتيوم وينطلق كم هائل من الطاقة نراها يف صورة اشعاع الشمس
  االضمحالل االشعاعي: -3

  أشعة غامابيتا وانطالق عملية تلقائية يتحول فيها العنصر إىل عنصر اخر نتيجة فقد جسيمات الفا أو جسيمات  
 ما الفرق بني االحنالل اإلشعاعي والتحول الكيميائي ؟ 
 خيتلف االحنالل اإلشعاعي عن التحول الكيميائي يف 

تلقائية مستمرةاالحنالل اإلشعاعي عملية  .1  
 يعتمد على العنصر املشع وال يرتبط ابملركب الكيميائي .2

 ال يتوقف على الظروف الفيزايئية )الضغط، درجة احلرارة( .3
 تنطلق منه طاقة هائلة .4

 

∆H = طاقة املتفاعالت – طاقة النواتج 
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 املركبات العضوية   -24
 بنية املركبات العضوية

الكربونهي مركبات حتتوي على الكربون وترتبط تسامهياً ، عدا الكربوانت وأكاسيد    
  ترابط الكربون وتنوع املركبات العضوية

تتنوع مركبات الكربون بسبب:تفرد بنية ذرة الكربون ، وتكوينها مع ذرات كربون أخرى سالسل أو حلقات بطرق متنوعة  ، 
 وتكون روابط تسامهية مع عناصر أخرى وبرتتيبات خمتلفة

ط تسامهي لذرات العنصر نفسه لتكوين سالسل وسالسل متفرعة وحلقات رابطة الكربون ـ كربون : تكون ترابط تسلسلي وهو تراب
  وتكون الروابط أحادية أو ثنائية أو ثالثية

  اهليدروكربوانت : مركبات عضوية تتكون من الكربون واهليدروجني فقط، وهي متثل أبسط املركبات العضوية
ر اليت هلا سالبية كهربية مشاهبة مثل اهلالوجينات وارتباط الكربون ابلعناصر األخرى: ترتبط ذرة الكربون ابلعناص  N,O,S  مكونة

  ابقي املركبات العضوية.. وتكو ِّن اهليدروكربوانت فيها العمود الفقري للمركب
 

 اهم الخواص الكيميائية والفيزيائية للمركبات العضوية 
 

يف الظروف العادية لدرجة احلرارة والضغط يف احلالة الغازية كالغاز  املركبات العضوية أكثر تطايرا من املركبات الالعضوية، أغلبها يوجد -1
 الطبيعي أو يف احلالة السائلة كالكحول.

500درجة حرارة انصهارها وغلياهنا منخفضة، وهي ال تتحمل درجة حرارة تفوق  -2  . 
كالبنزين والكحول واإلثري، وتستغل هذه الظاهرة يف   ال تذوب املركبات العضوية على العموم يف املاء ولكنها تذوب يف املذيبات العضوية-3

 .تنظيف املالبس والقطع املعدنية
 4املركبات العضوية غري موصلة للتيار الكهرابئي، عكس املركبات الالعضوية اليت تنقله عندما تكون مذابة يف املاء أو يف حالة انصهار

تفاعالت املركبات غري العضوية غالبا ما تكون سريعا واتمةتفاعالت املركبات العضوية عموما بطيئة وعكوسة بينما  - 5 
. 
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