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 (3) 0182/2019 -) الجزء األول(  -الصف الحادي عشر العلمي -نك الكيمياء ب – اللجنة الفنية المشتركة للكيمياء-التوجية الفني العام للعلوم
 الية :اكتب بين القوسين االسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل من العبارات الت :السؤال األول

  ( ....................... )                  مترابطتين ينتج من تداخل األفالك الذرية ويغطي النواتين الفلك ترابطي  - 1
  ( ....................... )          نوع من الروابط ينتج من التداخل المحوري عندما يتداخل فلكين ذريين رأسا لرأس - 2
 ج من التداخل الجانبي عندما يتداخل فلكين ذريين جنبا الى جنبنوع من الروابط ينت - 3
  ( ....................... )                                                    عندما يكون محور الفلكين متوازيين       
 كى تنتج أفالكا جديدة  واالتجاهأفالك تختلف في الشكل والطاقة  اندماجعملية يتم فيها  – 4

  ( ....................... )                                                              تتماثل  في  الشكل والطاقة     
 لتكوين أربعة 2pثة أفالك مع ثال 2sنوع من أنواع التهجين يتم فيها دمج فلك واحد  - 5

 قيمة الزاوية بينأفالك مهجنة وهذه األفالك تشير فى اتجاه قمم رباعي السطوح وتكون       
  ( ....................... )                                                           o109.5 تساوي  األفالك المهجنة

 لتكوين ثالثة أفالك 2pكين مع فل 2sنوع من أنواع التهجين يتم فيها دمج فلك واحد  - 6
  ( ....................... )                                  o120بزاوية مهجنة و يبعد كل فلك مهجن عن اآلخر        

 ن لتكوين فلكي 2pك واحد مع فل 2sنوع من أنواع التهجين يتم فيها دمج فلك واحد  - 7
   ( ....................... ) .                                 o180بزاوية مهجنين و يبعد كل فلك مهجن عن اآلخر      

  ( ....................... )                             .  6H6Cروماتية صيغته الجزيئية  يعتبر أصل المركبات األ  – 8
  ( ....................... )       ظرية تفترض أن إلكترونات الرابطة تشغل األفالك الذرية في الجزيئات .           ن - 9

  ( ....................... )    .تينالمترابط تينالنواكّل من يغطي  ظرية تفترض تكوين فلك جزيئي من األفالك الذريةن -10
  ( ....................... ) ( .                              δوع من الروابط ال يتكون إال إذا سبقه تكوين الرابطة )ن -11
  ( ....................... )                     ( .                     4CHرة الكربون في الميثان ) نوع التهجين لذ -12
  ( ....................... )                       ( .        2C = CH2Hالكربون في اإليثين )  تينوع التهجين لذر  -13
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 كل مما يلي: صحيحة في( أمام العبارة غير ال( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )ضع عالمة ): السؤال الثاني

 ( .........  )                    يمكن تحديد مكان اإللكترون وسرعته بدقة تامة  - 1
 (........ .  )               ألفالك الذرية رأسا لرأس       للمحوري اتنتج الرابطة التساهمية األحادية من التداخل  - 2
 على عدد الروابط التيو الذرتين المرتبطتين نواتي مسافة بين على ال δتعتمد طاقة الرابطة سيجما  - 3

 (.........   )                                            تشكلها هاتان الذرتان     
 (.........   )                                 فقط  . πيمكن أن تحتوي أحد الجزيئات على الرابطة  - 4
 (.........   )                                 πأضعف من الرابطة التساهمية   δاهمية الرابطة التس - 5
 (... ......  )                   .    تتميز بنشاطها على التفاعل الكيميائي π الجزيئات التي تحتوي على الرابطة - 6
 (.........   )                 جنبا الى جنب خل األفالك الذرية تنتج الرابطة التساهمية الثنائية من تدا - 7
 δ                                            (   ......... )9من النوع سيجما  3NHجميع الروابط في جزئ األمونيا  - 8
 (.........   )                           πعلى ثالث روابط من النوع 2H2Cيحتوي جزئ اإليثاين  -

 (.........   )                           2SPبين أفالك مهجنة من النوع  4H2Cفي جزئ اإليثين  πتكون الرابطة ت -10
 وغير مهجنةالكربون في جزيئاتها تكونها أفالك مهجنة  ةلروابط التساهمية الثنائية والثالثية التي تكونها ذر ا -11

 (........ .  )                                                                         SPو  2SPمن النوع       
 (. ........  )                    وستة روابط من النوع  δحتوي جزئ البنزين على ستة روابط من النوع سيجما ي -12
 (.........   )                                 توزع ذرات الهيدروجين توزيعا متكافئا على حلقة البنزينت -13
 (.........   )                         3SPرات الكربون في جزئ البنزين تقوم بعمل تهجين من النوع ذ -14
 (.........   )      الذرتين المترابطتين أكبر كانت الرابطة بينهما أقوى .             نواتي كلما كانت المسافة بين  –16
1) ترتبط ذرتا الكلور برابطة تساهمية نتيجة تداخل الفلكين( 2lC)في الجزئ  –17

Zp3 )من كل منهما رأسًا لرأس.     (   .........) 
 (.........   ) ( .                                            δجميع الروابط التساهمية األحادية من النوع سيجما) –18
 ( فهذا يعني أن جميع الروابط فيه  O=C=Oثاني أكسيد الكربون ) إذا كانت الصيغة البنائية لغاز  –19

 (.........   )   ( .                                                                            πمن النوع باي )      
 نائيةلرابطة التساهمية الث( في الجزيئات التي تحتوي على ا π( والرابطة باي )  δ تتواجد الرابطة سيجما ) –20

 (.........   )                                أو الرابطة التساهمية الثالثية .                                           
 (... ......  )( .                                       πالرابطة التساهمية الثالثية تتكون من ثالث روابط باي )  –22
 (........ .  )    في التهجين يكون عدد األفالك التي يتم اندماجها مساوي لعدد األفالك المهجنة الناتجة .          –23
 (........ .  )( .                                    °120( تساوي )  spالزوايا بين األفالك المهجنة من النوع )  –24
 (........ .  )            ( تساهمية ثنائية .           6H6Cالبنزين ) جزيء رات الكربون في جميع الروابط بين ذ –26
 (.........   )          ( .           3spتهجين من النوع )  تستخدم ، (  CH≡HCكل ذرة كربون في اإليثاين ) –72
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 :علمياً  لث: أكمل الفراغات في الجمل التالية بما يناسبهاالسؤال الثا

 ...........................كل رابطة تساهمية أحادية في الكيمياء تكون من النوع  – 1
 ( . πمن قوة الرابطة باي ) ...........................(  δقوة الرابطة سيجما ) – 2
 الرابطة باي. ثم  ...........................الرابطة التساهمية الثنائية تتكون من  – 3
 ............................( هو من النوع  3CH –C 3Hالتهجين الذي تستخدمه ذرتي الكربون في اإليثان )  – 4
 ............................هو من النوع  ،(  3AlCl) المركب في التهجين الذي تستخدمه ذرة األلومنيوم نوع  – 5
 ...........................هو  2H2C كربون في غاز اإليثاينالمهجنة في كل ذرة  لألفالكالشكل الفراغي  - 6
 ..............يساوي  2CH=2CH في جزئ غاز اإليثينواحدة الفي ذرة الكربون عدد األفالك غير المهجنة  -7
 ناتمن االلكترو  زوج  ........... من أزواج اإللكترونات يساوي عدد  تتكون الرابطة التساهمية األحادية عندما تتقاسم الذرتان  -8

 ك الذريةلألفال...........................عن التداخل  تنتج الرابطة سيجما  - 9

 فالك الذريةلأل...........................عن التداخل  تنتج الرابطة باى  -10

 ...........................ية دائما من رابطة تتألف الرابطة التساهمية األحاد -11

 التي  ..................عدد وعلى  تينالمترابط لى المسافة بين الذرتينبين ذرتين ع تعتمد طاقة الرابطة سيجما  -12
 .تشكلها هاتان الذرتان       

 تداخل بين ويكون ال 3NHجين مكونة جزئ األمونياذرة النيتروجين مع ثالث ذرات الهيدرو  ترتبط  -13
 ............................ األفالك      

 دد الروابط ع، بينما ...........................ي يساو   CH≡C- 3CH ين افي جزئ البروب عدد الروابط سيجما  -14
 ........................... يساويي الجزيء السابق نفسه ف  باى      

 ....................تداخلال، يعتبر من نوع  2Hعند تكوين الجزيء (     s1فلكين )   التداخل  -15
 ...........................(  هو تداخل من النوع p  و   sتداخل فلكين )    -16
 ...........................( يساوي  HClوريد الهيدروجين ) عدد الروابط سيجما في جزئ كل -17
1تداخل الفلكين ) -18

Z3p  ال( لذرتي ( 2كلور لتكوين جزئ الكلورCl  هو ) من النوع تداخل........................... 
 ...........................( يساوي  2Clعدد الروابط سيجما في جزئ الكلور )  -19
 ورابطتين .. سيجما .وع من النمنهم رابطة واحدة ، ة يتساهمية ثالث ة( على رابط 2Nجزئ النيتروجين )  يحتوي  -20
 ...........................  النوع  من    
 ...........................يساوي (  3sp)  من النوع  عدد األفالك المهجنة في التهجين  –21
   ............هووعدد األفالك غير المهجنة  ..........هو عدد األفالك المهجنة، (  sp)  من النوع في التهجين   –22
  ............يساوي  عدد األفالك غير المهجنةبينما  .............يساوي عدد األفالك المهجنة  ،(  2spفي التهجين )   –23
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 :الجمل التالية أمام أنسب عبارة تكمل كل جملة من ()رابع: ضع عالمة السؤال ال

 ( : δالروابط سيجما ) – 1
                 . تنتج عن التداخل المحوري لفلكي ذرتين  تنتج عن التداخل الجانبي لفلكي ذرتين. 
      ( أضعف من الروابط بايπ                     . ) . يمكن أن تكون ثنائية أو ثالثية 

 ( : 2Oالجزئ ) الرابطة بين ذرتي األكسجين في  – 2
    ( تساهمية أحادية من النوع سيجماδ               . ) ( تساهمية ثنائية من النوع سيجماδ . ) 
    ( تساهمية ثنائية من النوع سيجماδ ( وباي )π       )  ( تساهمية ثنائية من النوع بايπ. ) 

 ( :  H-C≡ C-Hالروابط في الصيغة البنائية التالية) – 3
   ( أربع روابط سيجماδ  ( و رابطة باي )π          . )  ( ثالث روابط بايπ( و رابطة سيجما )δ  . ) 
   ( خمس روابط سيجماδ                            . ) ( ثالث روابط سيجماδ ( و رابطتين باي )π. ) 

 الرابطة التساهمية الثالثية تتكون من : – 4
    ثالث روابط سيجما(δ                             . )  ( ثالث روابط بايπ . ) 
   ( رابطة سيجماδ ( و رابطتين باي )π              . ) رابطة  ( بايπورابط )تين ( سيجماδ.) 

 يتداخل الفلكان جنبًا إلى جنب عندما يكون محورهما : – 5
                                         . متعامدين       . متوازيين 
                                     . متقابلين رأسًا لرأس . متقابلين رأسُا إلى جنب 

 أحد الجزيئات التالية يحتوي على رابطة تساهمية ثالثية هو جزئ : – 6
   2O                     . 2Br                 .   2Cl                    . 2N . 

 ( :δمن خواص الرابطة سيجما ) – 7
    (أضعف من الرابطة بايπ                        . ) . يكون محور تداخل الفلكين هو محور التناظر 
            .تكون أقوى كلما كان التداخل بين األفالك أقل  ابطتين .ال تعتمد على المسافة بين الذرتين المتر 

 : عدا صحيحةغير جميع العبارات التالية  2CH=CH3, CH 3CH2CH3CHفي المركبين  – 8
    2المركبCH=CH3CH  ضافةباإليتفاعل               .المركبان لهما نفس عدد الروابط باي 
    3من النوع التهجينsp  المركبينكربون فى جميع ذرات   فى المركبين عدد الروابط سيجما متساو. 
 يساوي :، (  p( مع فلكين )  sعن تهجين فلك ) ناتجة ة العدد األفالك المهجن – 9

     2                    4                    3                      1 
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 ( فإن الشكل الهندسي الذي تأخذه األفالك المهجنة هو : 3spإذا كان التهجين من النوع )  –10
         . رباعي السطوح . مكعب مركزي                      . مثلث مستوي . خطي 

 ( فإن الزوايا بين االفالك المهجنة تساوي : 3spإذا كان التهجين من النوع )  –11
   109.5°            .  180°               . 120°                  . 90° . 

 الك المهجنة تساوي :( فإن الزوايا بين االف 2spإذا كان التهجين من النوع )  -12
     109.5°     .       180°               . 120°                  . 90° . 

 فإن الزوايا بين االفالك المهجنة تساوي : ( spإذا كان التهجين من النوع )  -13
    109.5°           . 180°                . 120°                  . 90° . 

 ( هو : 3spأحد المركبات التالية يكون تهجين ذرة الكربون فيه من النوع )  –14
    O = C= O         . 4CH                  . 2C = CH2H         . HC      CH 

 هو : 3CHClألفالك المختلفة في جزئ الكلوروفورم عدد التداخالت المحورية بين ا -15
      4       3                       1                          2 

 : 6H6C عدد التداخالت الجانبية بين األفالك المختلفة في جزئ البنزين -16
      4       3                       1                      2 

 : 2PS مهجنة من النوع كربون  ذرةأحد المركبات التالية يحتوي الجزئ فيه على  -18
    3CH3CH           3CH2CH3CH         CH   CH              2CH=CH3CH 

 تستطيع عمل : 3SPذرة الكربون المهجنة من النوع   -19
     ثالث روابط سيجما ورابطة باي         رابطتين سيجما ورابطة باى           
                   ثالث روابط باى ورابطة سيجما    اربع روابط سيجما 

 : تكوينتستطيع  2SPذرة الكربون المهجنة من النوع  -20
    ثالث روابط سيجما ورابطة باي         رابطتين سيجما ورابطة باى           
                     ثالث روابط باى ورابطة سيجما  اربع روابط سيجما 

 : تكوينتستطيع  SPذرة الكربون المهجنة من النوع  -21
    ثالث روابط سيجما ورابطة باي       باى تينرابطتين سيجما ورابط           
                 ثالث روابط باى ورابطة سيجما     اربع روابط سيجما 
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 : SP ي الجزئ فيه على ذرات كربون مهجنة من النوعأحد المركبات التالية يحتو  -22
    3CH3CH             3CH2CH3CH       CH   CH               2CH=CH3CH 

 :( هو   3spع التهجين لذرة الكربون  )  أحد الجزيئات التالية يكون فية نو  -23
     4CH                2H2C                  4H2C                      6H6C  

 :( هو   4H2C)   ناإليثينوع التهجين لذرة الكربون في جزئ  -24
     ps                  2sp                    3sp                         d2sp  

 :(   2spكون فية نوع التهجين للذرة التي تحتها خط  هو  )  يأحد الجزيئات التالية  -25
     4HC                2H2C                  3ClB                      6H2C  

 :( هو   2H2Cنوع التهجين لذرة الكربون في جزئ اإليثاين )   -26
     ps                   2sp                   3sp                        2sp,  sp  

 :( هو   spع التهجين لذرة الكربون  )  أحد الجزيئات التالية يكون فية نو  -27
    4CH                 2H2C                  3BCl                      6H2C  

 ( وهو:  ° 180( فيه )  H – C ≡ C - H)   الروابط أحد الجزيئات التالية تكون الزوايا بين –28
    4CH                  2H2C                 4H2C                      6H2C 

 ىفان صيغة المركب ه spني يتكون من ذرتين كربون التهجين فى كل منهما مركب عضوي هيدروكربو  -29
     22 CHCH         33 CHCH          HCCH    .       323 CHCHCH  

 نوع :من ال 2BeClالتهجين فى ذرة البريليوم فى جزي كلوريد البريليوم  -30
        2sp                 sp                  3sp                        d3sp 

 : ، هو 2HCCH =  - 3CH التالي : فى المركبالتي تحتها خط التهجين فى ذرة الكربون نوع  -31
       3sp,sp                2sp               3sp                        2,sp3sp 
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  فسر مايليعلل 

  يمكن أن تحتوي أحد الجزيئات على الرابطة باى فقطال - 1
.............................................................................................................................................. 

 ة باىالربطة سيجما أقوى من الرابط - 2
.............................................................................................................................................. 

 CH2CH=2أقل نشاطا من اإليثين  4CHالميثان  - 3

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

  تكون الغازات النبيلة روابط تساهمية.طبقًا لنظرية رابطة التكافؤ ال – 4
.............................................................................................................................................. 

 الرابطة سيجما في جزئ الهيدروجين أقوي من الرابطة سيجما في جزئ الكلور. – 5
.............................................................................................................................................. 
 باإلضافة. 4H2Cباإلستبدال بينما يتفاعل اإليثين  4CHيتفاعل الميثان – 6

.............................................................................................................................................. 
 إستقرار الشكل الحلقي السداسي لجزئ البنزين. – 7

.............................................................................................................................................. 
  يمكن االعتماد على نظرية رابطة التكافؤ لشرح تكوين الروابط في جزئ الميثان.ال  - 8
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 ( من خالل الجدول التالي : π( والرابطة باي )  δابطة سيجما ) قارن بين الر  – 2

 ( πالرابطة باي )  ( δالرابطة سيجما )  وجه المقارنة
 ...................... ...................... وجودها في الرابطة التساهمية األحادية
 ...................... ...................... وجودها في الرابطة التساهمية الثنائية

 ...................... ...................... وجودها في الرابطة التساهمية الثالثية

 ...................... ...................... قوة كل منهما بالنسبة لألخرى 
 
 التالية : ( في كل من الجزيئات π( وعدد الروابط باي )  δحدد عدد الروابط سيجما )  - 3
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 لكل ذرة كربون 
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 ...................... ......................  في الجزيء π عدد الروابط

 ...................... ......................  1 نوع التهجين فى ذرة الكربون رقم
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 ...................... ( هو : 1لتهجين لذرة الكربون رقم ) نوع ا  – 1
 ......................( هو :  2التهجين لذرة الكربون رقم )  نوع  – 2
 ......................كتب الترتيب االلكتروني النقطي للشكل السابق :  ا  – 3
 دد نوع الروابط التي تربط كل  ذرة كربون بكل من ذرتي األكسجين ح  – 4

 ......................,  الرابطة الثانية هي الرابطة : ......................رابطة : الرابطة األولى هي     
 ......................, وعدد الروابط باي هو :  ......................لجزئ هو عدد الروابط سيجما في ا  – 5

 استخدم المفاهيم التالية لعمل خريطة مفاهيم : - 8
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     .................................................................................................... 
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 : اكتب االسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل من العبارات التالية:السؤال األول

 ( ....................... )        ى مواد ذائبة وهي مخاليط متجانسة وثابتة.             عينات الماء التى تحتوي عل-1
                                                                                            المذيب بكل منهما. يئاتتحدث عندما يذوب المذاب وتتم إماهة الكاتيونات واألنيونات بالمذيب أى تحيط جز عملية  - 2

                                                                                             ( ....................... ) 
 .فى المحلول المائى أو فى الحالة المنصهرة  ائيلكهربالمركبات التى توصل التيار ا - 3

                                                                                                                    ( ....................... ) 
 فى المحلول المائى أو فى الحالة المنصهرة. سواء  ائيتوصل التيار الكهربال المركبات التى  4- 

                                                                                                                    ( ....................... ) 
 لمحلول الذي يحتوى على أكبر كمية من المذاب في كمية معينة من المذيب عند درجة حرارة ثابتةا - 5

    ( ....................... )من المذاب غير ذائب  المحلول الذي أضيف إليه مذاب ما وحرك يبقى بعد التحريك قسم أو      

 . عند درجة حرارة معينة لمحلول الذي يحتوي على كمية من المذاب زائدة على الكمية المسموح بها نظرياً ا - 6
  عينةمالذي يكون فيه تركيز المذاب فى المحلول أكبر مما يجب أن يكون عليه عند التشبع عند درجة  المحلول أو    

                                                                                                                      ( ....................... )  
                                                ( ....................... )                        لة المحلول.                        النسبة بين كتلة المذاب الى كت  -7
  ( ....................... )                                             حجم المذاب الى حجم المحلول.  النسبة بين  - 8
  ( ....................... )                    .                       مقياس لكمية المذاب فى كمية معينة من المذيب -9

  ( ....................... )                   .                              من المحلول 1Lعدد موالت المذاب فى  -10

   ( ....................... ) .                                               من المذيب 1kgعدد موالت المذاب فى   -11

  ( ............... ).نسبة عدد موالت المذاب او المذيب فى المحلول الى عدد الموالت الكلى لكل من المذيب والمذاب -12
   ( ....................... )التغيرات في الخواص الفيزيائية للسائل المذيب عند إضافة المذاب إليه.                     -13
 ( ...................... ) .عند درجة حرارة معينة هالبخار على السائل عند حدوث حالة اتزان بين السائل وبخار  ضغط -14
  ( ....................... )        .ئى وغير متطايريلمذاب جز  m  واحد التغير فى درجة غليان محلول تركيزه المواللى -15
  ( ....................... )      .  ئى وغير متطايريلمذاب جز  m  واحد زه المواللىمحلول تركيتجمد التغير فى درجة  -16
  ( ....................... )                                                    ابطة التي تجمع بين جزيئات الماء .ر ال –17
  ( ....................... )                                      مخاليط متجانسة و ثابته .                           –18
  ( ....................... )               .         جداً  اً قويالماء  دقائقب هاتحاد أيوناتعملية تحدث للملح عندما يكون  –19
 ( ....................... )                            جزيئات الماء المتحدة بقوة مع بلورات الملح المتبلر.             –20
 ( ....................... )    عملية يتم فيها تكون راسب نتيجة تفاعل كيميائي عند مزج محلولين مائيين .             –21
 ( .................. ).ارة معينةكتلة المادة التي تذوب في كمية معينة من المذيب لتكوين محلواًل مشبعًا عند درجة حر  –22
 ( ..................... )                       االمتزاج الذي يحدث عندما يذوب سائالن كل منهما في اآلخر . نوع  –23
 ( ..................... )                    االمتزاج الذي يحدث للسوائل شحيحة الذوبان كل منهما في اآلخر .  نوع –24
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 لي:ي كل مما ي( أمام العبارة غير الصحيحة ف( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )ضع عالمة ): السؤال الثاني
 ( ........... )         كون صلبة أو غازية       ليس كل المحاليل سائلة حيث يمكن أن ت - 1
 ( ........... )              المركبات األيونية يمكنها أن توصل التيار الكهربائي وهى في الحالة الصلبة     - 3
 ( ........... )        تساهمية القطبية  لمركبات الالمذيبات القطبية تذيب المركبات األيونية وا - 4
 ( ........... )        ات                               الى أيون يتأينعندما يذوب المركب األيوني في الماء فإنه  - 5
 ( ........... )                 مونيا يوصل التيار الكهربائي .غاز األمونيا المسال مثل محلول األ - 6
    ( ........... )  قطبية الروابط التساهمية بين جزيئات الماء متساوية ولذلك فهي تلغي بعضها اآلخر                – 7
 ( ........... )      للماء قدرة عالية على اإلذابة تعزي إلى القيمة العالية لثابت العزل الخاص به وقطبيته .         – 8
 ( ........... )        يكون المذيب في الحالة السائلة دائمًا .                               في المحاليل المتجانسة – 9
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 ( ........... )      في المحلول .                                                                                    
 ( ........... )       OH2CH3CHأن يذوب في مركب مثل كحول اإليثيل  OH3CHيمكن لمركب الميثانول  -13
 بات الكربونات والكبريتيت والفوسفات شحيحة الذوبان في الماء إال إذا كانت مركباتهاجميع مرك -14

 ( ........... )                                               ( أو األمونيوم.       1Aمن عناصر المجموعة )        
 (..... )تبر األشكال المختلفة التي تظهر على الصخور الكلسية مثاال لبعض مظاهر التفاعل في المحاليل المائيةتع -15
 ( ........... )            .                      ؤشرات حدوث التفاعل ميعتبر تكون الراسب وانبعاث الحرارة من  -16
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 ( ........... )                           رارة  يزداد ذوبان الغاز في السائل بإرتفاع درجة الح -19
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 ( ........... )                          لمشبعةاألمطار اإلصطناعية يعد من تطبيقات المحاليل ا -21
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 ( ........... )  عند تخفيف محلول مركز بالماء المقطر يقل عدد موالت المادة المذابة في المحلول .              –27
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  ( ........... )      .                   للجلوكوز خاري للمحلول المائيالضغط البخاري للماء أكبر من الضغط الب -32
 (.....)((2mماء. ينتج محلول تركيزه  g 1000( في NaOH= 40من هيدروكسيد الصوديوم ) mol 2عن إذابة   -33
 (.....)تون من اإلسي10mLمن الماء المقطر الى 10mLمن األسيتون نضيف  V/V50) %)للحصول على محلول  -34
  (............) . لمذاب يساوي عدد موالت المذيبفإن عدد موالت ا 0.5عندما يكون الكسر المولي للمذاب يساوي  -35
 (............)                                           1لي لكل من المذاب والمذيب يساوي مجموع الكسر المو  -36
  (............) .عدد موالت مذاب أكبر إن المحلول المركز فيهما هو الذي يحتوي علىمحلولين متساويين في الحجم ف -37
 د إذابة مادة غير متطايرة في مذيب سائل فإن مقدار االرتفاع في درجة غليان المحلول يزداد بزيادةعن -38

 (............)                                                                        تركيز المحلول بالمول/كجم .      
 في محلول االنخفاضيساوي مقدار  2mفي درجة تجمد محلول السكر الذي تركيزه  االنخفاضمقدار  -39

 (............)                  اليوريا الذي له نفس التركيز المواللي                                                     
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 :لث: أكمل الفراغات في الجمل التالية بما يناسبها علمياً السؤال الثا

 . .............................بروابط ترتبط جزيئات الماء فيما بينها  - 1

 العالية للماء.............................قيمة  ن األسباب التي جعلت قدرة الماء عالية على اإلذابةم - 2
 ائية من الهيدروجين سالبية كهرب.......... خاصية قطبية بدرجة كبيرة ألن األكسجين(  O – Hرابطة تساهمية ) لكل  – 3
 تجمع جزيئات الماءيعود السبب في الخواص المهمة للماء مثل ارتفاع درجة الغليان والتوتر السطحي إلى  – 4

 ....................... القطبية بروابط
 .ن المركبات المشابهة له البخاري للماء عالضغط  انخفاضبين جزيئات الماء أدت الى .............. الروابطوجود  - 5
  .......................ارتفاع درجة من الخواص المميزة للماء بسبب الروابط الهيدروجينية بين جزيئاته  - 6
 .................الماءفي جزيء    )H-O  (نوع الرابطة بين  - 7
 .................الشكل الفراغي للماء ) زاوي / خطي(  - 8
 .................تساوي  O2H في جزيء الماءذرتي الهيدروجين وذرة األكسجين الزاوية بين   - 9

 ..................جميع المركبات األيونية تعتبر مركبات  -10
 فى حالته النقية .التيار الكهربائي .................غاز األمونيا  -11
 التيار الكهربائي  .................محلول كلوريد الهيدروجين ) حمض الهيدروكلوريك (  -12
 . التيار الكهربائي.................لذلك  غير الكتروليتيمحلول الجلوكوز مثال لمحلول  -13
 وحالة المذيب صلبة . .................سبائك هي مثال لمحلول يكون فيه حالة المذاب ال -14
 ،ت إذا كانت قوى التجاذب بين أيونات بلورة ملح ما أقوى من قوى التجاذب بين جزيئات الماء وهذه األيونا –15

 في الماء ..................الملح  فإن      
 .................المذيبات  تذوب المركبات األيونية والجزيئات القطبية في –16
 التيار الكهربائي . .................مائي لكلوريد الهيدروجين المحلول ال –17
 . .................عندما يذوب إلكتروليت ضعيف في الماء يتواجد جزء ضئيل منه على شكل  –18
 ند إضافة محلول كربونات الصوديوم الى محلول اسيتات الباريوم يحدث تفاعل وتترسب مادة  صيغتها ع -20

 .................ئية الكيميا      
       ............من يحدث تفاعل ويتكون راسبالى محلول كلوريد الكالسيوم  IIعند اضافة محلول نيترات الرصاص  -21

 ................. ومادة ذائبة في المحلول هى       
 ..................ب من يتكون راس IIعند مزج محلول هيدروكسيد الصوديوم مع محلول من نيترات الحديد  –22
 ( مع محلول نيترات KClراسب المتكون عند خلط محلول كلوريد البوتاسيوم ) كيميائية للصيغة الال –23
 ..................هي  II  2)3Pb(NOالرصاص     
 . اإلذابة السطح المشترك بين المذاب والمذيب مما يسرع من عمليةمساحة ............عند طحن المذاب الصلب  –24
  في الماء الساخن منها في الماء البارد . .................ذوبانية الغازات تكون  –25
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 الطحن سطة عمليةمساحة السطح المشتركة بين المذاب والمذيب بوا............طريق  يمكن تسريع عملية الذوبان عن -26

 ي السائل از فذوبانية الغ ............عند رفع درجة الحرارة   -27

 كلما زاد الضغط الجزيئي على سطح المحلول  ....................ذوبانية الغاز في السائل  -28
 عدد موالت...............إذا خفف محلول مائي مركز للسكر بالماء فإن عدد موالت السكر بعد التخفيف –29

 السكر قبل التخفيف في المحلول .     
 الملليترات من  فإن عدد (V/V) %28ة حمض األسيتيك في المختبر أن تركيزه يوضح الملصق على زجاج -30

   ............... ml من محلوله المائي تساوي  ml 500الحمض الموجودة في      
 ...............2اوي من المحلول فإن تركيز المحلول يس g 50 من السكر مذابة في  g 10محلول يحتوي على  -13
 % 10زه من الماء نحصل على محلول تركي  ml...............من األسيتالدهيد النقي في  ml 20 إذا أذيب -23

   10gتكون كتلة الملح فيه ف ............... gوكتلته   %5 (  m/m) محلول لكلوريد الصوديوم تركيزه  -33

 جرام  120في هذا المحلول من كتلته جلوكوز فتكون كتلة الماء% 20 يحتوي علي  g 150محلول كتلته   -43
 من الحمض............... g ( الذي يحتوي اللتر منه على  4SO2H 98 = تركيز محلول حمض الكبريتيك ) -53

 M 0.25 يساوي  النقي     

  M 0.1 وتركيزه  3cm 200 ( الالزمة لتحضير محلول حجمه  3CO2Na 106 = كتلة كربونات الصوديوم ) -63
 ...............  gتساوي       

   L ............فيكون حجمه  M 0.4( في محلول تركيزه  NaOH = 40من هيدروكسيد الصوديوم )  g 4أذيب  -37
 في لتر من المحلول تساوي  كتلته المذابةفإن   M 0.5إذ كان تركيز محلول هيدروكسيد الصوديوم يساوي  -38

    g ...............    (23  =O = 16 ,  H = 1 ,  Na ) 
 ديوم فيكون عدد موالت كلوريد الصو   3cm 500وحجمه   mol / L 0.4محلول مائي لكلوريد الصوديوم تركيزه   -39

 ............... molالمذابة في المحلول تساوي       
 جم ل حمن كلوريد الصوديوم في الماء وإكما g 58 .5 ( فعند إذابة Na = 23  ،Cl = 35.5إذا علمت أن  )  -04

 ............... M بالماء المقطر لتكوين لتر من المحلول فإن تركيز المحلول الناتج يساوي     

 المحلول ( في قليل من الماء ثم أكمل  4SO2H=  98من حمض الكبريتيك )   g  4.9بإذابة  إذا حضر محلول  -14

 M ...............وي ساموالرية المحلول تفإن  3cm 500بالماء حتى أصبح حجمه        
 ( كتليًا فإن تركيزه بالمواللي5 %( في الماء تركيزه )  COOH = 603CHمحلول لحمض األسيتيك )  –24

 .m............... يساوي     
 ( فإن النسبة المئوية الكتلية لحمض m 2( في الماء تركيزه )  4SO2H 98 =محلول لحمض الكبريتيك )  –34

 ............... تساوي  المحلول الكبريتيك في       
  ( NaOH = 40)  من هيدروكسيد الصوديوم  g 8 ويحتوي  m 0.5 كتلة الماء الالزمة لتحضير محلول تركيزه  -44

 ..................... gتساوي       
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  0.2 يساوي للسكر في هذا المحلول  الموليمن السكر في الماء فإذا كان الكسر  mol 0.5محلول يتكون من   -45
 ....................يساوي  فإن عدد موالت الماء في هذا المحلول       

 (   O = 182Hمن الماء )  g 171( في   46من كحول اإليثيل ) كتلة المول =   g 23محلول يتكون من  -64
 .......................يساوي  المولي فيكون تركيز الكحول في هذا المحلول بالكسر    

 هذا  اإليثانول في فإن كتلة g  270تساوي اإليثانول في الماء محلول من  mol 20 إذا كانت كتلة الماء في -47
 g ..................  (O = 182OH ,    H5H2C  =46 )المحلول تساوي       

  فإن عدد 0.9اوي يس الموليوالماء فإذا كان تركيز الماء فيه بالكسر  الكحولمن  mol 15محلول يحتوي   -84
 mol..................فيه تساوي  الكحولموالت      

 من المحلول فيكون عدد موالت mol 10 ( في  180من الجلوكوز ) كتلة المول له =  g 18محلول يحتوي   -49
 .................. mol الماء في هذا المحلول يساوي       
  إنف 0.7يساوي للماء في هذا المحلول  الموليوالماء فإذا كان الكسر من اإليثانول  mol 20محلول يحتوي  -50

 .................. g  ( في هذا المحلول تساوي  46كتلة اإليثانول ) كتلة المول له =        

  ذابة للمادة الملمولي ( فإن الكسر ا O = 182H( من الماء )   g 270ن مادة صلبة في ) م mol 6عند إذابة  -15
 ..................يساوي       
 فيه  الكسر المولي للماء 4MgSOمن محلول  lmo 50( الي  O = 182H ) من الماء  g 540إذا اضيف  -25

 ..................ينتج محلول الكسر المولي للمذاب فيه يساوي  0.2 يساوي        

 يز فإن ترك M 0.15 تركيزه  HClل حمض من محلو  ml 200من الماء المقطر الى  ml 400 إذا أضيف  -35
 M..................المحلول الناتج       

 ليصبح تركيزه   M 0.3لذي تركيزه امن محلول هيدروكسيد الصوديوم   ml 300حجم الماء الالزم إضافته الى  -54
       0.1 M  يساوي ml ..................  

  ........ ml يساوي   M 0.4موالريته   ml KOH 100لتحضير  M 2ريته موال KOHعدد الملليترات من محلول  -55
 يز المحلول فإن ترك m 0.3 من الماء الى محلول مائي لهيدروكسيد البوتاسيوم تركيزه  500g عند إضافة  -65

 .................. m يصبح        

 .جلوكوزبخاري لمحلول الالضغط ال من..................الضغط البخاري للماء النقي  -57

 .يكول اإليثيليندرجة غليان المحلول المائي لجل من..................درجة غليان الماء النقي  -58
 .لماء النقيدرجة تجمد ا من ..................درجة تجمد المحلول المائي للسكروز -59

  m 0.1 تركيزه  درجة تجمد محلول مائي للسكرفإن (  fpC.kg / molKo 1.86)  =إذا كان ثابت التجمد للماء -06
 .................. تساوى        

 مادة مائي لن درجة غليان محلول وأ bpC.kg / mol=Ko 0.512إذا كانت قيمة ثابت الغليان للماء هي   -16
 m..................فإن تركيز المحلول يساوي  Co 100.256يساوي  إلكتروليتية غير      
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 m 0.1من درجة غليان نفس المحلول الذي تركيزه  ............ m 0.4درجة غليان محلول السكروز الذي تركيزه  -26

 في كمية معينة من المذيب . ..................الخواص المجمعة للمحاليل تعتمد على عدد جسيمات  –63
    من..............يكون  للمحلوللضغط البخاري عند إذابة مادة غير إلكتروليتية وغير متطايرة في سائل فإن ا –46

 البخاري للسائل النقي عند درجة الحرارة نفسها .الضغط     
 ( مادتين غير إلكتروليتين وغير متطايرتين11O22H12C( وسكر السكروز) 6O12H6Cإذا كان سكر الجلوكوز)  –56

  روز من درجة غليان محلول السك .................. (m 0.5فإن درجة غليان محلول الجلوكوز الذي تركيزه )       
 نفس التركيز . الذي له     
 غير( فإن درجة غليان محلول مادة غير إلكتروليتية و  C/m°0.512إذا كانت قيمة ثابت الغليان للماء هي )  –66

 . C°..................( تساوي  m 0.2متطايرة في الماء تركيزه )       
 (  mol/kg 0.1( فإن درجة تجمد محلول مائي للسكر تركيزه)C.kg/mol° 1.86ان ثابت التجمد للماء) إذا ك –67

 . C° ..................تساوي       
 

 :أمام أنسب عبارة تكمل كل جملة من الجمل التالية ()رابع: ضع عالمة السؤال ال
 أحد المركبات التالية له أعلى درجة غليان هو : – 1

    O2H  S2H  Se2H  Te2H    

 يعود سبب الخواص المهمة للماء إلى : – 2
    . ارتفاع الكتلة الجزيئية للماء  . تجمع جزيئات الماء بروابط هيدروجينية 
    . عدم قطبية جزيئات الماء  . شفافية الماء وعدم وجود لون له 

 الماء مركب تساهمي قطبي بسبب : – 3
    قطبية الراب ( طةO – H. فقط )   ( قطبية الرابطةO – H. والشكل الخطي للماء ) 
    . الشكل الخطي الذي يأخذه جزئ الماء   ( قطبية الرابطةO – Hوالشكل الزاوي للماء ) . 

 بجزيئات الماء يؤدي إلى : بقوةاتحاد أيونات الملح  – 4
                   . ذوبانها       .إماهة االيونات         .تبلر هذه األيونات     األيونات  تفكك هذه 

 القيمة العالية لثابت العزل الخاصة بالماء تجعل منه : – 5
    . مذيبًا جيدًا للمركبات القطبية  . مذيب قوي للمركبات التساهمية غير القطبية 
    . مادة غير موصلة للتيار الكهربائي   الكهربائي .مادة جيدة التوصيل للتيار 

 ( تدل على : O2.5H4CuSOالصيغة الكيميائية التالية )  – 6
     كبريتات النحاسII . المذابة في الماء   محلول كبريتات النحاسII . 
     بللورات من كبريتات النحاسII.   محلول كبريتات النحاسII  ( 5تركيزه M . ) 
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 إماهة األيونات عملية يتم فيها : – 7

    . إحاطة أيونات المذاب بجزيئات الماء  . إحاطة جزيئات الماء بأيونات المذاب 
    . تفاعل أيونات المذاب مع الماء  . تبلر أيونات المذاب 

 : ماعدا ) مذاب ( في الماء جميع ما يلي يحدث عند ذوبان بلورة صلبة -8
   انفصال جزيئات الماء عن بعضها البعض.            ام جزيئات الماء بالبلورة اصطد 

   التجاذب بين جزيئات الماء وايونات المذاب.           لصلبةانفصال الكاتيونات عن األنيونات للبلورة ا 

 ) غير القطبي ( في البنزين ) غير القطبي ( الى  : يرجع ذوبان زيت الزيتون  -9
   قوي التجاذب بينهما                                            انعدام قوى التنافر بينهما 
    انفصال جزيئات الزيت الى انيونات وكاتيونات        إماهة جزيئات البنزين 

 : عدامحاليلها المائية توصل التيار الكهربي المحاليل التالية  جميع -10
              غاز األمونيا     محلول كلوريد الصوديوم   محلول الجلوكوز        هيدروجين     غاز كلوريد ال 

 ن المتوقع أنيوصل الكهرباء وهو في الحالة الغازية بينما محلوله المائي يوصل الكهرباء فم ال A المركب -11
 يكون       
     مركب أيوني        مركب تساهمي قطبي 
     مركب تساهمي غير قطبي             يحتوى رابطه تناسقيةمركب 

 أحد المركبات التالية الكتروليت ضعيف :  -12
     كبريتات النحاس مصهور مصهور السكروز   حمض األسيتيكمحلول     هيدروكسيد الصوديوم محلول 

 يمكن التمييز بين محلولي حمض الهيدروكلوريك وحمض األسيتيك المتساويين في التركيز من خالل : –13
        . الذوبانية في الماء         . تشتيت الضوء  درجة حرارة كل منهما  درجة التوصيل الكهربي   

 أحد األمالح التالية ال يذوب في الماء هو : –15
     4SO2Na           . 4SO2K              . 4SO2)4(NH           . 4CaSO . 

 أحد المركبات التالية يذوب في الماء هو : –16
     3BaCO    .          PbS            .     3CO2Na               . 3Fe(OH)  . 

 مع محلول يوديد الصوديوم يتكون راسب من : IIعند مزج محلول نيترات الرصاص  –17
    يوديد الرصاصII .     .نيترات الصوديوم      .هيدروكسيد الصوديوم    هيدروكسيد الرصاصII  

 كبريتيت الصوديوم الى محلول نيترات الرصاص  : عند إضافة محلول -18
     يترسب نيترات الصوديوم فقط     يترسب كبريتيت الرصاص فقط  
    يترسب كال من كبريتيت الرصاص ونيترات الصوديوم    يتكون راسب  ال. 
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 لماء  :واحدا مما يلي مركب أيوني شحيح الذوبان في ا -19
      كبريتيد األمونيوم  كربونات البوتاسيوم       هيدروكسيد الصوديوم  فلوريد الباريوم 

 المعادلة األيونية النهائية لتفاعل محلول كلوريد البوتاسيوم مع محلول نيترات الفضة هي : –20
     (s)+  AgCl  (aq)

-
3+  NO  (aq)

+K             (aq)3+  AgNO  (aq)KCl 
     (s)+  AgCl  (aq)

-
3+  NO  (aq)

+K             (aq)
-

3+  NO  (aq)
+Ag  +  (aq)

-+  Cl  (aq)
+K 

                             (s)AgCl                 (aq)
++  Ag  (aq)

-Cl 
                  (s)+  AgCl  (aq)

+K               (aq)
++  Ag  (aq)

-+  Cl  (aq)
+K 

 : 2CuFى محلول ال 2Ba(OH)عند إضافة محلول  -21
     2يترسبBaF  فقط            2 يترسبCu(OH)  فقط 
     2يترسب كال منCu(OH)   2وBaF                 يتكون راسب ال 

 العوامل التالية:  الى محلول غير مشبع بأحد في أغلب األحيان يمكن تحويل المحلول المشبع -22
    إضافة كميات أخرى من الماء                 خفض درجة الحرارة  
    إضافة كميات أخرى من المذاب           بجميع ماسبق 

 هو : في الماء عدا واحدًا منها و  الصلب كلوريد الصوديوم سرعة ذوبانجميع العوامل التالية تؤثر على  -23
    المزج والتقليب           الطحن     درجة الحرارة      الضغط 

 مكن زيادة ذوبان الغاز في السائل بأحد العوامل التالية  : ي -24
   زيادة درجة الحرارة وزيادة الضغط          زيادة درجة الحرارة وخفض الضغط 
   خفض درجة الحرارة وخفض الضغط        خفض درجة الحرارة وزيادة الضغط 

 فإنه يمكن تحويل محلول  Co20 عندg 88و   Co0د نعg 74إذا كانت ذوبانية نيترات الصوديوم في الماء   -25
 مشبع من نيترات الصوديوم  الى محلول غير مشبع بأحد العوامل التالية :      

    إضافة كميات أخرى من المذاب         إضافة محلول الكتروليتي 
     خفض درجة الحرارة         رفع درجة الحرارة  

  زية التيرة فإن أكبر ذوبانية لغاز ثاني أكسيد الكربون تكون في أحد المحاليل الغابفرض ثبوت درجة الحرا -26
 : يؤثر عليها ضغط يعادل     
   1 atm             0.5 atm               1.25 atm              1.5 atm 
 

 من األمثلة على المحاليل تامة األمتزاج  : -27
    الزيت والماء   إيثيل إيثر والماءثنائي    االيثانول والماء    الزيت والخل. 
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 في المحلول فوق المشبع تكون كمية المذاب عند درجة حرارة معينة : –28
   . أكبر مما يجب لتشبعه                             . أقل مما يجب لتشبعه 

                         . تساوي الكمية الالزمة لتشبعه . ثابته ال تتغير في جميع درجات الحرارة 

 في المحلول المشبع وعند درجة حرارة ثابته تكون : –29
                          . كمية المذاب أقل ما يمكن .  عدد الجسيمات التي تذوب < عدد التي تترسب 
    كمية المذاب أكبر ما يمكن                      . عدد التي تترسب . >تي تذوب عدد الجسيمات ال 

 ذوبان غاز في سائل : –30
          . يقل بزيادة ضغط الغاز وارتفاع درجة الحرارة . يقل بزيادة ضغط الغاز والتبريد 
     يزداد بزيادة ضغط الغاز وانخفاض درجة الحرارة.    . يزداد بتقليل ضغط الغاز والتسخين 

 ( كتليًا فتكون كتلة الماء فيه تساوي :% 20( وتركيزه )g 100يوم كتلته )محلول لهيدروكسيد البوتاس –31
     100 g                    120 g  80 g  20 g 

 ( تساوي :g 100( كتليًا وكتلته )% 45كتلة حمض الهيدروكلوريك الالزمة لتحضير محلول تركيزه ) –32
    55 g  100 g  45 g  145 g 

 ( من الماء فتكون النسبة المئوية للسكر في المحلول تساوي :g 8( من السكر في )g 2أذيب ) –33
   % 25  % 75  % 80  % 20 

 ( فإن النسبة المئويةmL 200( من اإليثانول بالماء بحيث يصبح حجم المحلول )mL 12عند تخفيف ) –34
 الحجمية لإليثانول في المحلول تساوي تساوي :       

    24 %  12 %  6 %  5.66 % 

 لحجمية افإن النسبة المئوية  200ml همن االسيتون النقى بالماء ليعطى محلوال حجم  10mlإذا خفف  -35
 المحلول تساوي :ي لألسيتون ف      

    5%                      50%               15%                    10%  

 ( وتركيزهmL 250( المذابة في محلول حجمه )3NaHCO 84 =وم الهيدروجينية )كتلة كربونات الصودي –63
       (0.1 M: تساوي ) 

    2.1 g  21 g  210 g  33.6 g 

 ( تساوي :mL 500( وحجمه )M 0.4المائي الذي تركيزه ) ( في محلولها4SO2Naعدد موالت ) –37
    0.8 mol  20 mol  0.4 mol  0.2 mol 

 ( من هيدروكسيد g 20( فإن تركيزالمحلول الناتج عن إذابة )H = 1 , O= 16 , Na = 23إذا علمت أن ) –38
 يساوي : ( في الماء لتكوين لتر من المحلولNaOHالصوديوم )     
     2 M  0.2 M  0.5 M  10 M 
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 مذاب فيه تساوي ( وكتلة الmol/L 0.1( تركيزه )3CO2Na 106 =محلول لكربونات الصوديوم ) –39

       (21.2 g: فيكون حجمه ) 
     2L  0.2L  200 mL  0.5L  

 هذا المحلول تحتوي على عدد من ( منg 100، فإن ) (mol/kg  0.1محلول هيدروكسيد صوديوم تركيزه ) -40
 الموالت يساوي :      
    0.1                          0.01                       1                 10 

 المحلول من الماء فإن تركيز g 500(  في  3CO2K 138 = من كربونات البوتاسيوم )  g 13.8عند إذابة  -14
 يساوي:   

    mol/L 0.1              mol/L 2               mol/kg 0.1       mol/kg 0.2  

 ( كتليًا منه حمض نقي فإن مواللية المحلول تساوي :63 %( يحتوي على )3HNOمحلول لحمض النيتريك ) –24
       (H = 1 , N = 14 , O = 16) 

    63.03  0.03  27.03  2.703 

 ل يساوي :فيكون تركيزه بالموال m/m  %70( تركيزه  3HNO= 63محلول الحمض النيتريك ) -34
    37.03       11.11      47.6       6.8   

 فإن الكسر   )O = 182H (من الماء  g 72( في  OH = 465H2Cمن اإليثانول )   g 46إذابة عند  -44
 للماء : المولي      

    0.2                         0.8                         0.06                 0.08 
 

 وتركيز السكر فيه بالكسر   mol 02( الالزمة لتحضير محلول عدد موالته   O = 182Hكتلة الماء )  -54
 تساوي :  0.2المولي  يساوي        

    288 g     72 g      14.4 g              345.6 g 

    فإن كتلة اإليثانول  0.2 ء يساوي في الما  )OH5H2C=  46 (إذا علمت أن الكسر المولي لإليثانول   -64
 ول تساوي :موالت من المحل 5 المذابة في        

    46          23              4.6        92   

 القيمة العددية لمجموع الكسر المولي للمذاب و للمذيب يساوي : –47
    . عدد موالت المذيب  . عدد موالت المذاب 
    . واحدًا صحيحًا  . عدد موالت المذاب + عدد موالت المذيب 
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 ي للماء مول( فإن الكسر ال0.15ي للسكر فيه يساوي )موللماء فإذا كان الكسر المحلول من السكر في ا–48

 يساوي:     
    0.15  99.85  1.85  0.85 

 ساوي ( وعدد موالت المحلول ت0.4ي يساوي )مولمحلول لإليثانول في الماء تركيزه اإليثانول فيه بالكسر ال –49
      (16 mol فتكون عدد موالت الماء ): تساوي 

    16  0.6  6.4  9.6 

 ( إلى ماء مقطر حتى أصبح حجم المحلولM 0.2( من محلول حمض ما تركيزه )mL 200أضيف ) –50
       (500 mL: فإن تركيز المحلول الناتج يساوي ) 

    0.04 M  0.08M  0.2 M  0.8 M 

 ( من الماء المقطر mL 150( إلى )M 0.2( من محلول هيدروكسيد الصوديوم تركيزه )mL 150أضيف ) –51
 فإن تركيز المحلول الناتج يساوي :       

     0.2 M  0.04M  0.1 M  0.2 M 

 ( للحصولM 0.4( من محلول حمض الكبريتيك الذي تركيزه )mL 100حجم الماء الالزم إضافته إلى ) –52
 ( يساوي :M 0.2على محلول تركيزه )       

     200 mL  50 mL  100 mL  400 mL 

  M 0.08ليصبح تركيزه  M 0.2ه من محلول اليوريا الذي تركيز  mL 400حجم الماء الالزم إضافته الى  -53
 يساوي      
     mL 400                   mL 800           mL 600     mL 1000 

 من مادة غير متطايرة كتلتها الجزيئية   g 7.2 ذوبان  مقدار االرتفاع في درجة غليان محلول ناتج عن -54
       g/mol 57.6    فيg 250   :من الماء يساوي (bK  تساويkg/mol 0.52 ) 

    Co  1.038    Co 0.97          Co  0.26           Co  0.52 

 عندما يكون تركيز المحلول: ي درجة غليان المحلول المائي لليوريا أكبر ما يمكن يكون مقدار االرتفاع ف -55
    1 m    2 m                       0.5 m           0.1 m 

  0C.kg/mol 1.86  للماء يساوي  Kf ( وm 1.327وليتية تركيزها )محلول مائي لمادة غير متطايرة وغير إلكتر  -56
 فإن درجة تجمد هذا المحلول تساوي :       

    Co 2.47 -   Co 520.7 -   Co4.59 -              Co0.61 

 ذي تركيزه :محلول السكر الذي له أعلى درجة تجمد هو ال -57
    1 m    2 m                        0.5 m              0.1 m 
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 إن لباردة فة جليكول اإليثيلين هي مادة تضاف الى ماء رادياتير السيارة لمنع تجمد الماء  في المناطق اماد -58

 أفضل تركيز لمحلول هذه المادة في رادياتير السيارة للعمل بكفاء عالية هو      
    m 3    m 2                        m 0.5              m 0.1  

 لو محلول للجلوكوز في الماء فإن المحلول الذي يكون له أقل ضغط بخاري من بين المحاليل التالية هو المحل –59
 الذي يكون الكسر الجزيئي فيه :       

     0.85 للماء يساوي       0.5للجلوكوز يساوي.      0.8للماء يساوي        0.8للجلوكوز يساوي 

 ( فإن ثابتC° 100.0512( يغلي عند )m 0.1إذا علمت أن محلول اليوريا في الماء والذي تركيزه )–60
 الغليان للماء يساوي :      

     0.512 °C/m  0.0512 °C/m  512 °C/m  5.12 °C/m 

 ل( من الماء فكانت درجة غليان المحلو g 800( من مادة غير إلكتروليتية وغير متطايرة في )g 36أذيب ) –61
      (100.128 °C 0.512( فإن الكتلة المولية لهذه المادة تساوي :) ثابت غليان الماء °C/m ) 
     90 g  180 g  0.18 g  115.2 g 

 (m 2( فإن المحلول المائي للسكر الذي تركيزه )C/m° 0.512إذا علمت أن ثابت الغليان للماء يساوي ) –62
 يغلي عند درجة حرارة :      

100 °C 101.024 °C 1.024 °C 98.96 °C 

 رجة تجمد :االنخفاض في د مقدار يساوي ( m 1) االنخفاض في درجة تجمد محلول اليوريا في الماء تركيزهمقدار  –63
 ( محلول اليوريا تركيزهm 0.5 )                       .       ( محلول السكر تركيزهm 1. ) 
 ( 0.5محلول السكر تركيزه m. )  ( 2محلول السكر تركيزه m. ) 

 لتجمد للماء( فإن ثابت اC° 3.72 -( يتجمد عند )2mإذا علمت أن محلول اليوريا في الماء الذي تركيزه ) –64
       (fpK: يساوي ) 

    C/m° 3.72  C/m° 0.93  C/m° 1.86  C/m° 100.86 
 :خامس: علل ) فسر ( ما يليلسؤال الا
 ؟جزئ الماء قطبي –1
 ...................................................................................................... 
 ؟ عام يعتبر الماء مذيب – 2

...................................................................................................... 
 ؟تميز الماء بخواص فريدة عن المركبات المشابهة له في التركيب .ي – 3

...................................................................................................... 
 ؟ذابة الماء له قدرة عالية على اال – 4

...................................................................................................... 
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 ؟تكون ماء التبلر  – 5

...................................................................................................... 
 ؟عدم وجود الماء في صورة نقية  – 6

...................................................................................................... 
 ؟ال تذوب بعض المركبات االيونية في الماء  - 7

...................................................................................................... 
 ؟يذوب الزيت في البنزين  - 8

...................................................................................................... 
 ؟نائية تتكون بلورات مائية من كبريتات النحاس الث – 9

...................................................................................................... 
 في بعض األحيان عندما تنفصل بلورات المركب عن المحلول المائي تكون مرتبطة بعدد من جزيئات الماء . –10
...................................................................................................... 
 ؟.( ال تذوب في الماء3CaCO( وكربونات الكالسيوم ) 4BaSOبعض المركبات األيونية مثل كبريتات الباريوم )  –11

..................................................................................................... 
ربائي. ار الكهاألمونيا في حالتها النقية ال توصل التيار الكهربائي ولكن عند إذابتها في الماء فإن محلولها يوصل التي –12
...................................................................................................... 
هربائي. التيار الك يوصلالمائي محلوله  بينما لنقية ال يوصل التيار الكهربائي كلوريد الهيدروجين في حالته ا –13
...................................................................................................... 

 :حل المسائل التالية: السادسلسؤال ا

احسب حجم الماء الالزم   ( . M 0.5( و تركيزه )  mL 100محلول قياسي لكربونات الصوديوم حجمه )  –1
 ( . M 0.1اضافته إليه للحصول على محلول تركيزه ) 

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

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

....................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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  ساوي من الماء فإذا كان ثابت الغليان للماء ي ( g 500في )  6O12H6C( من سكر الجلوكوز  g 45أذيب )  -2

             (C.kg / molo 0.52 )( C=12,H=1,O=16)      حسب درجة غليان المحلول الناتج.ا 
....................................................................................................................................................

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

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

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

فإذا علمت أن  6H6Cمن البنزين  ( g 100في )  8H10Cمن النفثالين  ( g 20.8 حضر محلول بإذابة )  -3
 (1288H10C = (( Co 5.5البنزين النقي )  درجة تجمد ( Co 80.1غليان البنزين النقي )  درجة

  (  C.kg / molo= 5.2  fK) حساب درجة تجمد المحلول إذا علمت أن ثابت تجمد البنزين  أوال :     :و المطلوب
...............................................................................................................................................

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

........................................................................................................................................... 
 C.kg / molo 2.53=  bK   البنزين حساب درجة غليان المحلول إذا علمت أن ثابت غليانثانيا : 

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

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

.......................................................................................................................................... 
 g  من يستخلص كحول اللورايل من زيت جوز الهند ويستخدم في صناعة المنظفات الصناعية محلول مكون  -4
 ( فإذا كانت درجة غليان البنزين النقي ºC 80.87)  ي عندمن البنزين يغل g ((10من كحول اللورايل و    5

 (ºC 80.1 ) = وثابت الغليان للبنزين ºC.kg / mol)   (  2.53 للكحول .احسب الكتلة الجزيئية 
....................................................................................................................................................

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

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

.............................................................................................................................................. 
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 ة فكان االرتفاع في درج إيثر ( g 45( أذيبت كتلة معينة منها في) g/mol  254 ) مادة كتلتها الجزيئية هي -5

  ºC.kg/mol 2.16( . احسب كتلة هذه المادة إذا علمت أن ثابت الغليان لإليثر =  ºC 0.585الغليان ) 
....................................................................................................................................................

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

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

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

(  فاحسب قيمة  Co 100.052 ((  يغلي عند   kg/  mol 0.1إذا علمت أن محلول اليوريا في الماء تركيزه )  -6
 ثابت الغليان للماء.

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

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

 (  من الماء لكي يغلى المحلول الناتج عند   g 500الالزم إذابتها في)   3O8H3Cاحسب كتلة الجليسرول  -7
 (Co 100.208 = (علمًا بأن: ) ثابت غليان الماءC.kg / molo 0.52   ، C = 12 , O = 16 , H = 1 )(   

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

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

 

  (  من مذيب فتجمد المحلول عند g 72(  من مادة صلبة غير الكتروليتية غير متطايرة في)   g 2.5أذيب  )  -8
Co 4.79   (احسب الكتلة الجزيئية للمذاب علمًا بأن درجة تجمد المذيب النقيCo 5.5 وأن ثابت )  التجمد لهذا المذيب

 ( C.kg / molo 5.1يساوي ) 

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

....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
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( من الماء وتم تعيين درجة غليان المحلول g 20( من مادة غير إلكتروليتية وغير متطايرة في )g 6.67أذيب ) –9

 0.512بت الغليان للماء يساوي )( فما الكتلة المولية لهذه المادة ؟  علمًا بأن ثا C° 100.5فوجد أنها تساوي ) 
°C/m ) 

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

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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لبياني التالي : يوضح ذوبانية غازي األكسجين والنيتروجين وهما المكونين األساسين للهواء الجوي عند الرسم ا   8س

 درجات حرارة مختلفه .
 
 
 
 
 

 -:  والمطلوب
 ( ودرجة الحرارة :  2N  ،2Oاستنتج العالقة بين ذوبانية غازي )  – 1

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

 في الماء البارد . همن ذوبانيت........................ية غاز األكسيجن في الماء الساخن ذوبان  - 2

 من ذوبانيتة في الماء الساخن .........................وبانية غاز النيتروجين في الماء البارد ذ  - 3

 ........................ O2g/100g Hساوي : ( ت C°70ين في الماء عند ) ذوبانية غاز األكسج – 4
 ........................ O2g/100g H( تساوي :  C°0از النيتروجين في الماء عند )غذوبانية  - 5
 ................°C( تساوي : O2g/100g H 0.0050انية غاز األكسجين مساوية ) درجة الحرارة التي تكون عندها ذوب – 6
 ........................  C°رجة الحرارة التي تكون عندها ذوبانية غاز النيتروجين أكبر ما يمكن هي : د – 7
 رجة .من ذوبانية غاز النيتروجين عند نفس الد...................(  C° 10ز األكسجين في الماء عند ) ذوبانية غا – 8
 . درجة الحرارة.............درجة الحرارة , وتزداد كلما .............لنيتروجين تقل كلما اذوبانية غاز األكسجين وغاز  – 9
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 التالية :المفاهيم ة خريطأكمل   9س 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 أكتب المعادلة األيونية النهائية الموزونة الناتجة عن مزج :  01س 
 حلول نيترات الرصاص مع محلول يوديد الصوديومم  – 1

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

 سيد الصوديوم ( مع محلول هيدروك IIIالمحلول المائي لنيترات الحديد )  –2
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 أكمل المعادالت الكيميائية التالية :    11س
                        ----   +  -----                    ( aq ) 2)3+ Pb(NO ( aq )Cl 4NH2    

          
                    ------   +  -----                       ( aq ) 3+ AgNO ( aq )KCl         

              
               -------   +  -----                        ( aq ) 3+ CrCl ( aq ) 4PO3Na                 

              ------   +  -----                            ( aq ) 2+ BaCl ( aq ) 4SO2Li                  
             

                -------   +  -----                    ( aq )OH 4+ NH ( aq ) 3)4(SO2Al               
               ------   +  -----                        ( aq ) 2)3+ Pb(NO aq ) ( 2CaCl             
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 :اكتب االسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل من العبارات التالية :السؤال األول

                                                                                             .   ئية من أهم فروع الكيمياء الفيزيائية التي تهتم بدراسة التغيرات الحرارية التى ترافق التفاعالت الكيميا - 1
                                                                                              ( ....................... ) 

 مجموعة أجسام مادية تتفاعل يشكل أيضًا هو موضع الدراسة و من المحيط الفيزيائى الذى معينًا هو جزءًا  - 2
 ( ....................... )                             ما بينها بطريقة تعكس نمطًا معينًا فى بنية العالم المادى . في     

 ( ....................... )                                          هو ما تبقى من الفضاء الذى يحيط بالنظام .    - 3

 هى الطاقة التى تتدفق داخل النظام أو خارجه بسبب وجود اختالف فى درجة الحرارة بين  - 4
 ( ....................... )                                                                      النظام ومحيطه .        

 ( ....................... )                                .  نتج طاقة حرارية يمتصها المحيط خارج النظامتفاعالت ت - 5
 ( ....................... )                      طاقة حرارية من المحيط خارج النظام .  يمتص فيها النظام تفاعالت  - 6
 ( ....................... )              نتج طاقة حرارية من المحيط خارج النظام. وال تيمتص فيها النظام تفاعالت ال - 7
 ( ....................... )              هو كمية الحرارة الممتصة أو المنطلقة خالل تفاعل كيميائى تحت ضغط ثابت. - 8
 موالت للمواد المتفاعلة مع هى كمية الحرارة التى تنطلق أو تمتص عندما يتفاعل عدد من ال - 9

 ( ....................... )                                .           بعض خالل تفاعل كيميائى لتتكون مواد ناتجة       

 محصلة تغيرات الطاقة الناتجة عن تحطم الروابط الكيميائية فى المواد المتفاعله وتكوين هى -10
     ( ....................... )                                                         ى المواد الناتجة. روابط جديدة ف        

  ولية ، من عناصره األالتغير فى المحتوى الحرارى )اإلنثالبي( المصاحب لتكوين مول واحد من المركب  انطالقًا  -11
 ( ....................... )                                     .Co25اسية عند أن جميع المواد تكون فى حالتها القيو       

 ( ....................... )          PaP = 1 atm= 101.3 kوضغط T =C = 298 Ko25عند درجة حرارةالظروف  -12

 بة ( احترقًا هي كمية الحرارة المنطلقة عند احتراق مول واحد من المادة ) عنصرية أو مرك -13
 ( ....................... )   .  atm 1وتحت ضغط  يعادل  Co25تامًا فى وفرة من األكسجين أو الهواء الجوي عند        

 حرارة التفاعل الكيميائى تساوي قيمة ثابتة سواء حدث هذا التفاعل مباشرة خالل خطوة - 14
 ( ....................... )                                                            واحدة أو خالل عدة خطوات .       

 ( ....................... )                 ( . 0rH <التفاعالت التي يكون التغير في اإلنثالبي لها أكبر من صفر )  –15
 ( ....................... )                  ( 0rH >لتفاعالت التي يكون التغير في اإلنثالبي لها أصغر من صفر )ا -16
 ( ....................... )    (               0rH =لتفاعالت التي يكون التغير في اإلنثالبي لها يساوي من صفر )ا -18
 ( ....................... )                     ( . rH<+لتفاعالت التي يكون التغير في اإلنثالبي لها إشارة موجبة )ا -19
 ( ....................... )                        ( rH<-لتفاعالت التي يكون التغير في اإلنثالبي لها إشارة سالبة )ا -20
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 ل مما يلي:( أمام العبارة غير الصحيحة في ك( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )ضع عالمة ): السؤال الثاني

 ( ......... )        في الكيمياء الحرارية الفضاء والمحيط يشكالن النظام .                                         – 1
 ( ......... )                                  النظام مجموعة أجسام مادية تتفاعل فيما بينها .                     – 2
 kJ+  57  (l)O2+  H  (aq)NaCl           (aq)+  NaOH  (aq)HClالتفاعل التالي :  – 3

 ( ......... )                                                   التغير في المحتوى الحراري له يأخذ إشارة موجبة .      
 ( ......... )                                      ( سعرات حرارية .                        4.18الجول يساوي )  – 4
 ( ......... )                              .  (HΣمتفاعله) أكبر من (HΣناتجة) في التفاعالت الطاردة للحرارة يكون  – 5
 ( ......... )                                      .(HΣمتفاعله) مساوية (HΣناتجةيكون ) الالحراريةفي التفاعالت  – 6
 ( ......... )                                   ( إشارة موجبة .     Hلقيمة ) في التفاعالت الطاردة للحرارة يكون  – 7
 ( إشارة موجبة فإن مجموع المحتويات الحرارية للمواد الناتجة أقل من Hإذا كانت  لقيمة ) – 8

 ( ......... )                                    لة .                        مجموع المحتويات الحرارية للمواد الداخ     
 ( ......... )    ( إشارة موجبة فإن التفاعل يكون ماصًا للحرارة .                             Hإذا كانت  لقيمة ) – 9

 kJ+  568   2(g)2CO                 2(g)+  O  (g)2COالتفاعل التالي :  –10
 ( ......... )                ( . 2CO(أكبر من المحتوى الحراري لغاز )COيدل على أن المحتوى الحراري لغاز )       

  (  NOفإن المحتوى الحراري لغاز ) ،  kJH= + 180, (g)2NO             2(g)+  O  2(g)Nإذا علمت أن :   –11
 ( ......... )                      ( .   kJ90بمقدار )  (2O (،)2Nالحرارية لغازي ) أكبر من مجموع المحتويات       

 ( وألكسيد الحديد المغناطيسي  3O2Fe)  IIIإذا كانت حرارة التكوين القياسية ألكسيد الحديد  –12
        (4O3Fe  ( هي على الترتيب )kJ/mol 824-,  1218- ) : فإن التفاعل التالي 

       2(g)+  O  4(s)O34 Fe             3(s)O2eF 6            . طارد للحرارة                       ( ......... ) 
                                                                                                  اسية .                 القي الظروف ( الصلب في Naيساوي المحتوى الحراري للصوديوم ) (  2Oالمحتوى الحراري لغاز األكسجين )  –13

                                                                                                         ( ......... ) 
 ين لنصف مول من غاز الميثان( تساوي حرارة التكو  4CHحرارة التكوين القياسية لغاز الميثان )  –14

 ( ......... )                                                    عند نفس الظروف من الضغط ودرجة الحرارة .       
 ( ......... )                                         حرارة التكوين القياسية للمركب تساوي المحتوى الحراري له . –15
 المحتوى الحراري لمول من غاز النيتروجين يساوى المحتوى الحراري لنصف مول منه عند نفس الظروف –16

 ( ......... )                                                                 من الضغط ودرجة الحرارة .             
 kJ936 -H= ,  (g)O22H            2(g)O+    2(g)2Hالطاقة المصاحبة للتغير التالي :   –17

 ( ......... )                                                               تسمى حرارة التكوين القياسية للماء .       
 kJH= + 49,  3(g)SO            2(g)O½+    2(g)SOالطاقة المصاحبة للتغير التالي :   -18

 ( ......... )                                           حرارة االحتراق القياسية لغاز ثاني أكسيد الكبريت . تسمى       
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 ( ......... )        ( تساوي حرارة االحتراق القياسية لأللومنيوم . 3O2Alحرارة التكوين القياسية ألكسيد األلومنيوم )  –19
 ن( فإ kJ 150( يصاحبه انطالق )  4CH( من غاز الميثان )  g 32إذا علمت أن تكوين )  –20

 ( ......... )                   ( . kJ/mol ( )C = 12 , H = 1 75 -حرارة التكوين القياسية للميثان تساوي )        
 ( لتفاعل ما يختلف باختالف الطريق الذي يسلكه التفاعل وال Hالتغير في المحتوى الحراري ) – 21

 ( ......... )                                                يعتمد على الحالتين االبتدائية والنهائية للتفاعل .            
 ( ......... )                                             المحتوى الحراري للعنصر في حالته القياسية يساوي صفراً  -22

 ( ......... )                                                 ي التفاعالت الماصة للحرارة موجبة .( ف Hقيمة )  -23

    184.6kJ (g)2HCl→     2(g)+ Cl 2(g)H+ في المحتوى الحراري المصاحب للتفاعل التالي: التغير -24
 ( ......... )                                        تسمى حرارة التكوين القياسية لغاز كلوريد الهيدروجين               

  c = + 9.6  kJ/mol0H,  4(g)O2N→  2(g) + 2O2(g) N الحراري المصاحب للتفاعل التالي: يسمى التغير -25
 ( ......... )                                                                  بحرارة االحتراق القياسية للنيتروجين      

  CO →     2(g)+ ½ O (g)C(g)التغير الحراري المصاحب للتفاعل التالي:   -26
 ( ......... )                                            للكربون                       قياسية  احتراقيعتبر حرارة       

/5kJ/mol283.-= H  2(g)CO→    2(g)O2التغير الحراري المصاحب للتفاعل التالي  -27
1+   (g)CO 

 ( ......... )                                                             .  COيعتبر حرارة احتراق قياسية لغاز        
/283.5kJ/mol-= H  )g(2CO→    2(g)O2التغير الحراري المصاحب للتفاعل التالي  -28

1+   (g)CO 
 ( ......... )                                                          2COعتبر حرارة تكوين قياسية لغاز ي      

 32kJ/mol4-H = ,  (g)HCl→     (g)+Cl(g) Hالتغير الحراري المصاحب للتفاعل التالي:  -29
 ( ......... )                                                          .  H-Clقياسية لغازتكوين  حرارةيعتبر      
 فإن حرارة  ، kJ / mol 348 -( تساوي   ZnOإذا كانت حرارة التكوين القياسية ألكسيد الخارصين )  -30

 ( ......... )                           ( kJ / mol 348 +( تساوي )  Znاالحتراق القياسية للخارصين )       
 (...... )احدةو  في المحتوى الحراري ألي تفاعل كيميائي  يكون أقل ما يمكن عندما يتم هذا التفاعل في خطوة التغير -31
 

 :لث: أكمل الفراغات في الجمل التالية بما يناسبها علمياً السؤال الثا
 فاعل لها إشارةلهذا الت rHقيمة  فإن،  H) نواتج (أكبر من  H )متفاعالت( في تفاعل ما إذا كانت قيمة  - 1

 للحرارة . ......................... التفاعل من النوع  ويكون هذا .......................    
     تغير في لمن ا .................في التفاعالت الكيميائية الطاردة للحرارة يكون التغير في اإلنثالبي للمواد المتفاعلة  - 2

 جة . للمواد النات اإلنثالبي     

 للحرارة .................النوع  من يعتبر  51.8 kJ        2HI 2(g)+  H  2(s)I +(g)التفاعل التالي:   - 3
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 تت المتفاعالفي التفاعالت الكيميائية الطاردة للحرارة يكون كمية الحرارة المصاحبة لتفكيك الروابط في جزيئا - 4

 .لتكوين الروابط في جزيئات النواتج المصاحبة من كمية الحرارة.................      

 mol / H= +37 kJ (g)OH3CH             (l)OH3CH     المعادلة الحرارية التالية بحس - 5
  التغير في اإلنثالبي للميثانول السائلمن .................التغير في اإلنثالبي لبخار الميثانول فإن       

 mol/ 572 kJ -H = ,  (l)O22H        2(g)+ O 2(g)2Hميائية الحرارية التالية :   حسب المعادلة الكي - 6
 .................  kJ / molحرارة االحتراق القياسية للهيدروجين تساوي   فإن      

 ج أن:نستنت   kJ -H = ,    3(s)O22Cr         2(g)+ 3O (s)4Cr 2282من المعادلة الحرارية التالية :   - 7
 ................. kJ / mol ( تساوي  IIIحرارة التكوين القياسية ألكسيد الكروم )       

 ن حرارة االحتراق القياسيةإ، ف -lkJ/mo 1670 يساوي  O2Al(s)3 إذا كان المحتوى الحراري ألكسيد األلومنيوم - 8
 ................. kJ/mol لأللومنيوم تساوي       

 القياسية فإن حرارة اإلحتراق  kJ 220( احتراقا تامًا ينطلق CH4 16 =( من غاز الميثان)  g 4اق )عند احتر  - 9
 KJ/ mol .................لغاز الميثان تساوي        

 ، فإن كمية الحرارة  -kJ/mol 5601 ( تساوي  6H2C 30 =إذا كانت حرارة االحتراق القياسية لغاز اإليثان)  -10
 . ................. kJ ( من غاز اإليثان تساوي   g 15طلقة عند احتراق ) المن     

 راق وحرارة االحت ( 273.5 ( من مركب عضوي تساوي )g 5.7إذا كانت كمية الحرارة المنطلقة عند احتراق ) -11
       .............. g/mol وي فإن الكتلة الجزيئية لهذا المركب تسا  kJ/mol -5470.4 القياسية لهذا المركب العضوي تساوي 

 التكوين القياسية ، فإن حرارة kJ 318-( تساوي Ca = 40( من الكالسيوم )g 20إذا كانت حرارة احتراق )  -12
 ................. kJ/mol تساوي  CaOألكسيد الكالسيوم       

 kJ  847.8- = H,  (s)+ 2Fe 3(s)O2Al       3(s)O2+ Fe (s)2Alمن المعادلة الحرارية التالية:     -13
 .................   kJ ( تساوي  Al=27من األلومنيوم ) g 13.5فإن كمية الحرارة الناتجة من تفاعل       

 kJ / mol -H  = ,     (g)CO          2(g)+ ½ O (s)C  109      بالمعادلتين التاليتين :باالستعانة  -14
      283.5kJ/mol- = H    2CO   → 2(g)O2/1+   (g)CO   از نستنتج أن حرارة التكوين القياسية لغ 
  kJ/mol .................ثاني اكسيد الكربون تساوي       

 3340kJ -H = ,  3(s)O22Al               2(g)+  3O  (s)4Alمن التغير التالي :  -51
 .................. kJ/molاوي فإن حرارة االحتراق القياسية لأللومنيوم تس      
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 القياسية ( فإن حرارة االحتراق - 208kJ( تساوي )  6H2C( من اإليثان )  g 4إذا كانت حرارة احتراق )  -61

 kJ/mol 1560-  (                   .C = 12 , H = 1 )لإليثان تساوي       

 فإن حرارة  ( -kJ/mol 439تساوي )  2CO كربون إذا كانت حرارة التكوين القياسية لغاز ثاني أكسيد ال -71
 . -kJ/mol 394القياسية للكربون تساوي  االحتراق     

 -1246  ,-0167 ( هي على الترتيب ) 3O2, Al 3O2Crإذا علمت أن حرارة التكوين القياسية لكل من )  -81
      kJ/mol :3    ( فإن التفاعل التاليO22Al  +  Cr               3O22Cr  +  Al   
 للحرارة .  ماصيكون       

 
  :أمام أنسب عبارة تكمل كل جملة من الجمل التالية ()رابع: ضع عالمة السؤال ال

 ℓ(O2+  H2(g) +  CO 3(s)CO2Na             3(s)NaHCO 2(في التفاعل التالي :              - 1
 سية لكربونات ، وحرارة التكوين القيا kJ 1767 -ناتجة يساوي إذا كان مجموع المحتويات الحرارية للمواد ال    
 ، فإن هذا التفاعل:  kJ / mol 948 -الصوديوم الهيدروجينية تساوي     
 ماص للحرارة وقيمةH   = 819 -له kJ  طارد للحرارة وقيمةH  = 819 +له kJ 
 ماص للحرارة وقيمةH  = 129 +له kJ             رارة وقيمةطارد للحH  = 129 -له kJ  

 kJ 3(s)O2Fe          2(g)+  3/2O (s)2Fe 820 + من المعادلة  الكيميائية الحرارية  التالية :  - 2
  :  عدانستنتج أن جميع العبارات التالية صحيحة       
     حرارة التكوين القياسية ألكسيد الحديدIII 820 -تساوي kJ / mol. 
     410 - الحتراق القياسية للحديد تساوي حرارة ا kJ / mol. 
      820 -حرارة التفاعل تساوي kJ . 
      من المحتوي الحراري للمواد المتفاعلة   كبرأالمحتوى الحراري للناتج 

 ين ، فإن حرارة التكو  318kJتساوي  Ca = 40من الكالسيوم  20gإذا كانت كمية الحرارة المصاحبة الحتراق  - 3
 تساوي : CaOالقياسية ألكسيد الكالسيوم      

  kJ/mol  – 636 kJ/mol  - 318   + 318 kJ/mol  + 636 kJ/mol 

 المادة التي حرارة تكوينها القياسية تساوي صفر من بين المواد التالية  : - 4
   )g(2Br  )g(2I  )g(2F  )g(Hg 
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 على الترتيب تساوي : 2Al  , Mg ,  C , Hلكل من   اسية يإذا كانت حرارة االحتراق الق - 5

     (kJ/mol ( -835 , - 609 , - 394 , - 286 ل  المركبات التالية محتوى حراري  من بين أق ، فإن 
 المركبات التالية هو :     

   O2H  2CO  MgO  3O2Al 

 الحرارة  ط في جزيئات المتفاعالت أكبر من كميةفي تفاعل ما إذا كانت كمية الحرارة المصاحبة لتفكيك الرواب - 6
  المصاحبة لتكوين الروابط في النواتج فإن هذا التفاعل يكون      

   من التفاعالت الكيميائية الطاردة للحرارة           من التفاعالت الكيميائية الماصة  للحرارة 
    من التفاعالت الكيميائية الالحرارية               ا قانون هسينطبق عليه من التفاعالت الكيميائية التي ال 

 :الطاقة التي تتدفق داخل النظام أو خارجه بسبب وجود اختالف في درجة الحرارة بين النظام ومحيطه هي  – 7
   . درجة الحرارة  . الحرارة النوعية  . الحرارة  . الطاقة النوعية 

 يكون :في التفاعالت الطاردة للحرارة  –8
    (ناتجةHΣ) أكبر من (متفاعلةHΣ)  (ناتجةHΣ) من قلأ (متفاعلةHΣ) 
    (ناتجةHΣ) مساوية (متفاعلةHΣ )  ( تكون لقيمةHإشارة موجبة ) 

 في التفاعالت الماصة للحرارة يكون : –9
   قيمة التغير في اإلنثالبي أقل من الصفر   من الصفرقيمة التغير في اإلنثالبي أكبر 
   قيمة التغير في اإلنثالبي مساوية الصفر  قيمة التغير في اإلنثالبي سالبة أو موجبة 

 ( لتفاعل ما لها إشارة موجبة فإن التفاعل : Hإذا كانت ) –10
              .ال حراري           .طارد للحرارة .ال يتبادل الحرارة مع المحيط  .ماص للحرارة 

 kJ 890O  + 2H2+    2CO              2O2+    4CHلتفاعل التالي : في ا –11
    . يطرد النظام الحرارة إلى محيطه  . يمتص النظام الحرارة من محيطه 

    . النظام ال يطرد وال يمتص الحرارة  . ال تتغير درجة حرارة النظام 

 نستنتج أن:   kJ                2HI +  51.8  2(g)+  H  2(s)I(g)من التفاعل التالي :     –21
     ( لمولين من يوديد الهيدروجين يساوي ) اإلنثالبي( 51.8المحتوى الحراري kJ+ . ) 
     ( 51.8حرارة التكوين القياسية ليوديد الهيدروجين يساوي kJ+ . ) 
    ( التغير في المحتوى الحراريH  . له إشارة سالبة ) 
     طارد للحرارة .التفاعل 
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 فإن احتراق مولين من ( -kJ/mol 286( تساوي )O2Hإذا كانت حرارة التكوين القياسية للماء السائل )  –31

 ( تساوي :  2Hالهيدروجين )      
    -286 kJ/mol  - 143 kJ/mol  - 572 kJ/mol  + 286 kJ/mol 

 ( تساوي : 3O2Alحرارة التكوين القياسية ألكسيد األلومنيوم )  –41
    . حرارة االحتراق القياسية لأللومنيوم  . حرارة االحتراق لمولين من األلومنيوم 
    . حرارة االحتراق لنصف مول من األلومنيوم  . حرارة االحتراق ألربعة موالت من األلومنيوم 

 التكوين  ( فإن حرارة kJ 37.5( يصاحبه انطالق )  4CH( من غاز الميثان )  g 8إذا علمت أن تكوين )  –51
 ( C = 12 , H = 1القياسية للميثان تساوي :                         )       

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

 ) صفرًا ( هو : ال تساوي حرارة التكوين القياسية ألحد األنواع التالية  –61
   (s)Fe  (l)Hg  2(g)lC  (g)CO 

 kJ  (l)O2+  4H  2(g)4CO                2(g)+  6O  4(g)H22C 2750 +إذا علمت أن :  –71
 ( تساوي :  kJ/molفإن حرارة االحتراق القياسية لإليثين ) بـ         

  - 1375  + 1375  - 2750  + 5500 

 وهو: s(AgCl(يسمى حرارة التكوين القياسية لكلوريد الفضة المصاحب ألحد التفاعالت التالية  Hالتغير الحراري  –81
              (s)

-Cl+Ag                (aq)
-+  Cl  (aq)

+Ag 
      (s)+  AgCl  (s)Au                (aq)+  AuCl  (s)Ag 
               (s)AgCl                  (g)2Cl½+    (s)Ag 
       (g)2Cl½+    (s)Ag                  (s)AgCl 

 حرارة االحتراق القياسية : –19
    . حرارة منطلقة وتحسب للمول الواحد عند احتراقه التام بوجود وفرة من األكسجين 
    . حرارة ممتصة وتحسب ألي كمية من المادة عند احتراقها التام بوجود وفرة من األكسجين 
     تحسب للمول الواحد عند احتراقه التام بوجود وفرة من األكسجين .حرارة منطلقة أو ممتصة و 
    . التغير في اإلنثالبي لها يأخذ إشارة موجبة عند احتراق مول واحد احتراقًا تامًا 
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 :خامس: علل ) فسر ( ما يليالسؤال ال

 ون .رة االحتراق القياسية للكربحرا تمثلال   CO  → 2(g)O½+    (s)C(g)الحرارة المصاحبة للتغير التالي : – 1

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

 ( .2Hالقياسية لغاز الهيدروجين )  ( تساوي حرارة االحتراق O2Hحرارة التكوين القياسية للماء السائل )  – 2

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

 gSO →+49kJ  2(g)O½+  2(g)SO)3(الحرارة المصاحبة للتغير التالي : – 3

 حتراق القياسية لغاز ثاني أكسيد الكبريت .إال تعتبر حرارة      

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

 O2Al               2(g)O½+  1  (s)l2A(s)3من التغير التالي :           – 4

 فإن حرارة االحتراق القياسية لأللومنيوم تساوي نصف حرارة التكوين القياسية ألكسيد األلومنيوم .     

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

                                من المخطط التالي :  – 5

 
  أكتب المعادالت الحرارية الحادثة: -

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

............................................................................. 
 ..........................................كبر محتوى حراري ؟ ( األ 2COأم  CO)حدد أي المواد السابقة -  

 ................... ألن النظام................ لىإ................ منفي التفاعل السابق يكون اتجاه تدفق الحرارة  -
 

 تمثيلها بالتفاعل التالي :مجموع التغيرات الحرارية فيه يمكن 
2(g)2CO                2(g)2O+    ) جرافيت(C2 

O 

2 
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 :الجمل التالية غير صحيحة اقرأها جيدًا وبتمعن ثم أعد كتابتها بحيث تكون صحيحة

  اإلنثالبيالتفاعل الماص للحرارة يكون التغير في  - 1

......................................................................................................................................   
   اإلنثالبيالتفاعل الطارد للحرارة يكون التغير في  - 2

................................................................................................  ......................................
  اإلنثالبييكون التغير في  ي الحرار لالتفاعل ا - 3

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

 لمحيطلموجب ويطرد النظام الحرارة  اإلنثالبيالكيميائية الطاردة للحرارة التغير في في التفاعالت  - 4 
..............................................................................................................................  ........ 

 محيطسالب ويطرد النظام الحرارة لل اإلنثالبيارة التغير في في التفاعالت الكيميائية الماصة للحر  - 5
...............................................................................................................................  ....... 

 ال يمتص حرارةويطرد النظام الحرارة للمحيط و  اإلنثالبيير في يال تغ يهفي التفاعالت الكيميائية الالحرار  - 6 
..............................................................................................................................  ........ 

 .لها قيمة سالبة ( في التفاعالت الماصة للحرارة  Hقيمة )  - 7
..............................................................................................................................  ........

    184.6kJ (g)2HCl→     2(g)+ Cl 2(g)H+ في المحتوى الحراري المصاحب للتفاعل التالي: التغير - 8
  وريد الهيدروجين تسمى حرارة التكوين القياسية لغاز كل      

..............................................................................................................................  ........
 الحراري المصاحب للتفاعل التالي: يسمى التغير - 9

        kJ / mol  = + 9.6 0H,  )4(gO2N               2(g) + 2O2(g) N   بحرارة االحتراق القياسية للنيتروجين 
..............................................................................................................................  ........

  

 للكربون قياسية  احتراقيعتبر حرارة    CO               2(g)+ ½ O (g)C(g)التغير الحراري المصاحب للتفاعل التالي:   -10
 .............................................................................................................................  ......... 

/283.5kJ/mol- =H    ) 2(  gCO  2(g)O2التغير الحراري المصاحب للتفاعل التالي  -11
1+   (g)CO  

  2COيعتبر حرارة تكوين قياسية لغاز       
..............................................................................................................................  ........

 احدة و حراري ألي تفاعل كيميائي  يكون أقل ما يمكن عندما يتم هذا التفاعل في خطوة في المحتوى الالتغير  -12
..............................................................................................................................  ........ 
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 :ليةسادس: أجب عن األسئلة التاالسؤال ال

 أكمل الجدول التالي بما هو مطلوب : – 1

 نوع التفاعل (H)قيمة التفاعل الكيميائي
 ال حراري( –طارد –)ماص

1 –(g)3kJ             SO49+    (g)2O½+    (g)2SO ............. ............. 
2 –kJ 411.2+  (s)

-Cl+Na2      →    (g)2+ Cl (s)Na2 ............. ............. 
3 – kJ 348+  (l)3HNO2       →    (g)2+ H(g)2O3+  (s)2N ............. ............. 
4 –      (l)O2+ H5(l)H2COOC3CH →   (l)OH5H2+ C (l)COOH3CH ............. ............. 

 أكمل الجدول التالي بما هو مطلوب : –2
 التفاعالت الالحرارية الماصة التفاعالت التفاعالت الطاردة وجه المقارنة

 ............. ............. ............. )أكبر أو أقل أو تساوي الصفر(Hقيمة 

 ............. ............. ............. ( Hإشارة التغير في المحتوى الحراري )

 ............. ............. .............  HΣمتفاعلهو   HΣناتجةالعالقة بين 

 أعطيت المعادالت الحرارية التالية : – 3
             3884 kJ -H = ,       (s)+  6MgO  2(s)N3Mg             2(s))3+  Mg(NO  (s)8Mg  (1 

               H = + 463 kJ,           2(g)+  N  (s)3Mg              2(s)N3Mg   (2 
            01.5 kJ6 -H = ,                  (s)MgO              2(g)½O+    (s)Mg)   3    

 3Mg(NO. )(2والمطلوب حساب حرارة التكوين القياسية لنيترات المغنيسيوم )       
................................................................................................................................................

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

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

................................................................................................................................................ 
 التكوين القياسية لخامس كلوريد الفوسفور الصلب من المعادالت التالية : احسب حرارة – 4

           137 kJ -H = ,  5(s)PCl                     2(g)+  Cl  3(l)PCl  (1 
          1264 kJ-H = ,  3(l)4PCl                    2(g)+  6Cl  4(s)P   (2 

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

................................................................................................................................................  
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 التالية :الحرارية مستعينًا بالمعادالت   – 5

             2200 kJ -H = ,  (l)O2+  4H  2(g)3CO   →       2(g)+  5O  8(g)H3C   (1 
               394 kJ-H = ,                  2(g)CO    →     2(g)+  O  (s)C               (2 

                286 kJ -H = ,            (l)O2H      →    2(g)½O+    2(g)H             )3  
 :للتفاعل التالي  Hقيمة احسب     
                                 kJ H = ?,    8(g)H3C   →    2(g)+4H  (s)3C 

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

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

 ( : 6H6Cاستخدم المعلومات التالية لحساب حرارة االحتراق القياسية للبنزين )  – 6
          H = +49 kJ,  6(l)H6C                        2(g)+  3H  (s)6C   )1 
        394 kJ -H = ,  2(g)CO                          2(g)+  O  (s)C     )2 
        286 kJ -H = ,  (l)O2H                       2(g)½O+    2(g)H     )3 

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

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

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

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

 رية التالية :المعادالت الحرامستعيناً ب 2CSإحسب حرارة تكوين  - 7
        .393 KJ -H =                       (g) 2CO                        (g) 2+   O   (s)C     (1 
        .296 KJ -H =                       (g) 2SO                        (g)2 +   O   (s)S      (2 
       .1108 KJ -H =         (g)2+  2SO  (g)2CO                  2   +   3O (l) 2CS    (3       

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

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

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

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................  
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 إذا علمت أن: - 8

          .277 KJ -H =      ,     (l)OH 5H2C    → (g)2+  ½O  (g)2+  3H (s)2C (1 
          .KJ 933 -H =       ,       (g)2CO             →        (g)2+      O      (s)C    (2                                 
             .KJ 862 -H =              ,     (l)O 2H     →    (g) 2+      ½ O    (g) 2H   (3  

 دله التالية:للمعا طبقاً أحسب حرارة األحتراق القياسية لإليثانول السائل           
         .H =? KJ,       (l)O 2+3H  (g)22CO   →    (g) 2+  3O  (l)OH5H2C 

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

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

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

 لتالية:امن المعادالت الحرارية  - 9
         .393 KJ -H = ,                       (g)2CO                           (g) 2+    O  (s)C )      1 

          .286 KJ -H = ,                      (l)O2H                           (g) 2+   ½ O  (g)2H )   2   
     3000 KJ-H = ,        (l)O2+6H (g) 24CO                      (g)2+  7O  (g)6H22C)   3               

 للمعادله التالية:( طبقًا 6H2C)أحسب حرارة التكوين القياسية لإليثان                  
                               .KJ   ?H =   ,        (g) 6H2C    →  (g) 2H3+      (s)C 2 

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

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

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

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

 مستعينًا بالمعادالت الحرارية التالية: -10      
              kJ348 - H =     ،         32HNO                             2+  H  2+  3O  2N )1 

               kJH = +77     ،   O2+   H   5O2N                                   32HNO    )2 
              kJH = +571        ،     2O  +   22H                             O           22H   )3  

  H  ،  5O22N  →  2+   5O   22N =؟   kJ    إحسب الطاقة الحرارية المصاحبة للتفاعل التالى:    
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................  

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

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................    
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 مستعينًا بالمعادالت الحرارية التالية: -11

                     kJ79.5 -H =      ،        S2Cu                            2Cu   +   S      )1 
                     kJ297 -H =          ،   2SO                                  2S       +  O  )2 

                 kJ525 -H =        ،22CuO  +  SO                        2S  +  2O2Cu )3  
  IIكسيد النحاس أل  القياسية تكوينالإحسب حرارة       

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

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

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

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

 مستعينًا بالمعادالت الحرارية التالية: -12
         kJ112.5 -H =            ، +  3HCl  3BO3H                   O   2+    3H  3BCl  (1 
         kJ493.4 -H =              ،2+  6H  3BO32H               O    2+     6H  6H2B  )2 
          kJ 92.3-=  H        ،                   HCl                          2Cl+  ½   2H½   )3 

 فإحسب حرارة التفاعل التالى:                     
                   kJ   ؟= H  ،   +  6HCl  32BCl  →     2+  6Cl  6H2B         

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

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

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

  ول / مول (جكيلو  46-,  286-) الماء , االمونيا هى رة التكوين القياسية لكل من أن حرات علمإذا  – 13    
 ي:لتفاعل التاللاحسب التغير في المحتوى الحراري ،  على الترتيب          

               =?H∆,   (l)O2+ 6H2(g)2N               2(g)+ 3O 3(g)4NH 
..................................................................................................................................................................

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

 عامل مساعد :كالتفاعل التالي يمثل احتراق غاز االمونيا في جو من االكسجين في وجود البالتين الساخن  - 14   
                =?H∆,   (l)O2+ 6H(g)4NO               2(g)+ 5O 3(g)4NH 

 حتوى الحراري لهذا التفاعل علما بأن حرارة التكوين القياسية لكل من :احسب التغير في الم      
 ( كيلو جول / مول 46-,  90+ , 286-) الماء , أكسيد النيتريك , االمونيا هى على الترتيب       

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

..................................................................................................................................................................  
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 من التفاعالت الحرارية التالية :   - 15

                                          83kJ2-H= ∆,        2(g)CO   →  2(g)+ ½O (g)CO   (1 
                                          93.5kJ3-H= ∆,         2(g)CO   →  2(g)+ O (s)C  /  (2   

 ؟  COأحسب حرارة التكوين القياسية لغاز                   
..................................................................................................................................................................

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

..................................................................................................................................................................  
 من المعادالت الحرارية التالية:  - 16    

                     82.9kJ-H= ∆           +  2ONF  4F2+  2NO              N  32NF   )1 
                    156.9kJ-H= ∆ONF                                      2F½NO  +   )   2   

                       531kJ-H= ∆                       2CuF                 2Cu  +  F     )3 
 احسب حرارة التفاعل التالي:             

                               =?H∆   2+  CuF  4F2+  Cu               N  3NF2 
 

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

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

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

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

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


