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 الكيمياء الكهربائية
 الفصل األول : تفاعالت األكسدة واالختزال

 -:التاليةالسؤال األول: اكتب االسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل من العبارات 

 هتم بدراسة التحوالت الكيميائية التي تنتج أو تمتص تيارًا كهربائياً يفروع الكيمياء الفيزيائية الذي  أحد .1
)                ( 

 (     )              و نقص عدد التأكسد .  عملية اكتساب االلكترونات .2
 (   )     مادة تكتسب الكترونات و يحدث لها نقص في عدد التأكسد .3
 (   )             و زيادة عدد التأكسدعملية فقد إلكترونات األكسدة   .4
 (   )     مادة تفقد إلكترونات و يحدث لها زيادة في عدد التأكسد  .5
لى طاقة كيميائية أو العكس من خالل                    أنظمة أو أجهزة تقوم بتحويل الطاقة الكهربائية إ .6

 (   )          تفاعالت أكسدة واختزال
 (   )     خاليا تنتج طاقة كهربائية من خالل التفاعالت الكيميائية      .7
 (   )  خاليا تحتاج إلى طاقة كهربائية وينتج منها تفاعل كيميائي من نوع األكسدة و االختزال   .8
 (   )    المصاحبة  الكتساب الماّدة لإللكترونات أي ميلها إلى االختزال الطاقة  .9

 1Mوتركيز المحلول  101kPa وضغط غاز، إن وجد ℃𝟐𝟓جهد االختزال  عند درجة الحرارة  .10
 (   ) 

 (   ) وعاء يحتوي على شريحة مغمورة جزئيًّا في محلول إلكتروليتي ألحد مركبات مادة الشريحة .11
وعاء يحتوي على شريحة مغمورة جزئيًّا في محلول إلكتروليتي ألحد مركبات مادة الشريحة عند درجة الحرارة  .12

 (   )                          1Mوتركيز المحلول 101kPa وضغط غاز إن وجد ℃𝟐𝟓
 .إذ يدل على تركيبها و التفاعالت التي تحدث خالل عملها رمز يعبر بإيجاز عن الخلية الجلفانية .13

            (   ) 
 خاليا تحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية نتيجة حدوث تفاعالت أكسدة و اختزال بشكل تلقائي .14

 (   )        ها بعد التفريغ .إعادة شحنوال يمكن 
 خاليا تحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية نتيجة حدوث تفاعالت أكسدة و اختزال بشكل تلقائي .15

 (   )               بعد التفريغ.و لكنها قابلة إلعادة الشحن 
العاب األطفال  فيجلفانية أولية غير قابلة للشحن، تعتبر مصدرًا رئيسياً  للطاقة الكهربائية  ةإلكتروكيميائي. خاليا 16

 (          )                      والكاشفات الكهربائية ) المصباح اليدوي ( 
 (   )      خاليا فولتية تحتوي على مادة وقود تتأكسد لتعطي طاقة كهربائية مستمّرة  .17
 (   )             . للتجديد ونواتج غير ملوثة للطبيعة أقطاب قابلةذات خاليا فولتية .18
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 يخاليا جلفانية ثانوية قابلة إلعادة الشحن وذلك بتوصيلها بمصدر كهربائي يعمل على عكس التفاعالت الت . 19
 (   )                             حدثت فيها ،ويشيع استخدامه كبطارية للسيارات . 

 العبارة غير الصحيحة في كل مما يلي:( أمام ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )السؤال الثاني: ضع عالمة )
 )  (  تنتمي تفاعالت اإلحالل المزدوج  وتفاعالت األحماض و القواعد إلى تفاعالت أكسدة واختزال         .1
 )  ( توجد أنواع أخرى من أنصاف الخاليا تكون فيها مادة الشريحة مختلفة عن األيونات الموجودة في المحلول .2
 )  (    .  2 )-  (يساوى   2BaOي المركب الذي صيغته عدد التأكسد لألكسيجين ف .3
 )  (   (1+ (يساوى    4LiAlHعدد التأكسد للهيدروجين في مركب هيدريد الليثيوم واأللومنيوم  .4
 )  (      . ( 5 )يساوى   7O2P4Kعدد التأكسد للفوسفور في المركب  .5
 )  (      .  ( +3 )يساوى    Cl4NHعدد تأكسد النيتروجين فى المركب    .6
 )  (                         NH )3 (عدد تأكسده في الصيغة ماثلي Li )N )3عدد تأكسد النيتروجين في الصيغة .7
 )  (         يساوي صفر   COOH3CHوحمض األسيتيك 6O12H6Cعدد التأكسد للكربون في كل من الجلوكوز .8
-  التغير التالي   .9

4BF   3BF   ًعلى عملية التأكسد .     يعتبر مثاال     )  ( 
-يعتبر تحول  .10

2ClO  إلى-
3ClO  . تفاعل أكسدة               )  ( 

-    التغير التالي  .11
3NO  +  

4NH . يمثل عملية اختزال                                                 )  ( 
 التفاعل الذي تمثله المعادلة األيونية الموزونة التالية : .12

(aq) 
-

3NO + 2 (aq)
+2K+ 2  ( S ) PbI  →(aq) 

-
3NO +  2 (aq) 

2++  Pb (aq)
-+  2I (aq)

+2K 
 )  (                                                            من تفاعالت األكسدة و االختزال .

2-   :التغير التالي   .13
3SO    -2

4SO     .يلزم إلتمامه وجود عامل مؤكسد      () 
يلزم إلتمامه وجود لذلك يصحبه زيادة في عدد التأكسد ،  COOH   5H6C →CHO 5H6Cالتغير التالي :  .14

 )  (                          عامل مؤكسد .
-يلزم إلتمام التغير التالي   .15

4BF   3BF   . وجود عامل مختزل                    )  ( 
 )  (          فوق أكسيد الهيدروجين يعمل كعامل مختزل.    4SO2H    2+  SO  2O2Hفي التفاعل التالي  .16
 )  (           و عاماًل مختزاًل في آن واحد فوق اكسيد الهيدروجين من المواد التي يمكن أن تكون عاماًل مؤكسد .17
 )  (           يعتبر الكلور عامل مؤكسدا .  3PCl2  22 P + 3 Clفي التفاعل التالي :   .18
 )  (         يلزم وجود نصف تفاعل أخر يمثل عملية اختزال   NO    4H2Nإلتمام نصف التفاعل التالي    .19
 )  (                        IIتنتج طاقة حرارية عند وضع قطعة من الخارصين في محلول من كبريتات النحاس .20
 )  (         وفي محلولي نصفي الخلية نحو محلول الكاثود الملحي جسرونات الموجودة في التتحرك الكاتي.21
 )  (                    في خاليا الوقود تتحول الطاقة الكيميائية مباشرة إلي طاقة كهربائية.22
 )  (          ي عند غلق الدائرة الخارجية له عند كل من أنود وكاثود المركم الرصاص IIتتكون كبريتات الرصاص .23
 )  (           لكتروليتيةإالخلية فولتية أو سواء كانت  يحدث االختزال دائما عند قطب الكاثود.24
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 التالية بما يناسبها علميًا  :والمعادالت الكيميائية الفراغات في الجمل  امأل السؤال الثالث: 
 عاماًل مختزالً يكون  عنصر للإذا ...........عدد التأكسد في تفاعالت االكسدة واالختزال  .1
 عاماًل ...........يكون لعنصر لعدد التأكسد  نقصإذا في تفاعالت االكسدة واالختزال  .2
 ...........يساوي  هامركباتجميع (  في Na ،Li  ، Kعدد تأكسد العناصر القلوية )  .3
 ونتيجة حالة االتزان فيها :  الرسم المقابل يمثل نصف خلية خارصين قياسية .4

 تركيز الكاتيونات في المحلول ..............يبقى  -ا

 تبقى كتلة الشريحة ...........  -ب     

 ُيعتَبر نصف الخلّية المفرد دائرة............. -ج

 .........................هوالخلية االصطالحي لنصف رمز ال -د

 ..............يساوى       Cu(NH]3(4[+2عدد التأكسد النحاس فى األيون  .5
 ..............يساوى       Al (OH) ]4 [-عدد تأكسد األلومنيوم فى األيون   .6
 . و المطلوب : ةالرسم المقابل يمثل نصف خلية الهيدروجين القياسي .7

 .......................................  وه نصف التفاعل الحادث فيها -أ  
 .........................هو  الخليةاالصطالحي لنصف رمز ال -ب 
 يساوي.............ه جهد اختزالاصطلح على اعتبار ان قيمة  -ج

 ...........يساوى  2O2( K (بينما في المركب .......يساوى   KO )2 (عدد التأكسد لألكسيجين في المركب  .8
 ........يه ،لخلية الجافةاألمونيا في اانبعاث وتراكم غاز يمنع عند تكونه الذي معقد المركب الصيغة الكيميائية لل .9

 ..............يساوى        6O)2[Fe(H[+3عدد التأكسد الحديد في األيون  .10
 ..............يساوي   6Fe(CN)4Kعدد التأكسد للحديد في الصيغة  .11
 الكترونات .   ...................يصحبه     2MnO  -4MnOالتغير التالي :     .12

2-نصف التفاعل التالي  .13
2ZnO  Zn        يمثل عملية.............. 

-طبقا لمعادلة األكسدة واالختزال غير الموزونة التالية  :  .14
2PO2+  H   3PH  →P  

  ..………………………  → Pختزال هي :  االفإن المعادلة الجزئية التي تمثل نصف تفاعل 
 ..............غير موزونة وفيها ناتج عملية األكسدة هو  Cl -ClO2Cl +-  المعادلة التالية :   .15
 ..............يكون ناتج عملية األكسدة هو    Co   +  2Co  2+3Co+3طبقا للتفاعل التالي :  .16
 ..............وجود عامل     2N   3NH2يلزم إلتمام التغير التالي  .17
 ..............عامل     وجود إتمامه إلىيحتاج     Cd(OH)  Cd 2التغير الكيميائي التالي   .18
19. -+  3e  ++ 2H  -

4MnO  ……………………      +2MnO 
20.              -O  +  2e2+ 2H  -2

4SO  ……………………      +-2
3SO 
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 ( أمام أنسب عبارة تكمل كل جملة من الجمل التالية: التالية :السؤال الرابع: ضع عالمة )

(aq)في التفاعل التالي : عدد اإللكترونات المفقودة  .1
3+Fe  (aq)  

2+Fe ساوي ي : 
5e-                                                                  2e- 
1e-                                                                  3e- 

 واحدة :جميع تفاعالت التالية من تفاعالت األكسدة و االختزال عدا  .2
 اإلحالل المفرد                                               تفاعالت األحماض و القواعد    
 تفاعالت التحلل                                                تفاعالت االحتراق   
  O2+  H  (aq)NaCl  (aq)+  NaOH  (aq)HCl   (l)التفاعل التالي :  .3

 HClيمثل عملية إختزال لـ                                    ال يمثل تفاعل أكسدة و إختزال
 NaOHيمثل أكسدة لـ                                       يمثل تفاعل أكسدة و إختزال

 أحد التفاعالت التالية ال يمثل تفاعل أكسدة واختزال هو :.4
2+    H    4FeSO          4SO2Fe    +    H 
3+   HNO    ℓAgC ℓ+    HC    3AgNO 

     ℓ2 HC           2ℓ+    C    2H 
O2+  8 H   2ℓ+   2 MC   ℓ+  2 KC   2ℓ5 C      4+    2 KMnO    ℓ16 HC 

 
 من تفاعالت :  H  2(aq)FeCl   (s)+  Fe  (aq)2HCl  +(g)2التفاعل التالي :  عتبري .4

 االحتراق                  حالل مزدوج                                      اإل
 التحلل                اإلحالل المفرد                                         

 : عدا  المركم الرصاصيشحنة تحدث أثناء تفريغ التالية تغيرات الجميع  .5
 يقل تركيز حمض الكبريتيك              .             يتكون كبريتات الرصاص عند األنود

 Pb+SO---+2 e4PbSO <24-الكاثودتفاعل           الكاثود                 يتكون كبريتات الرصاص عند 
 ، هو :تحدث في خلية الوقود المستخدم فيها الهيدروجين واألكسيجين عدا واحداالتالية تغيرات الجميع  .6

 . OH )- (يتأكسد الهيدروجين بتفاعله مع                يتم الحصول على طاقة كهربائية مباشرة           
 يحدث اختزال لألكسيجين بتفاعله مع الماء                    تنتج مواد كيميائية ملوثة للبيئة .             

 : عند شحن المركم الرصاصي.7 
 يسلك كخلية إلكتروليتية                        تترسب كبريتات الرصاص على الكاثود    

 تتأكسد ذرات الرصاص                      يقل تركيز الحمض                          
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 : هو،  الية يعتبر من تفاعالت األكسدة واالختزال.أحد التفاعالت الت8
O2KCl+ HCl  + KOH                                                OH2+ H2  CuCl   2HCl  + CuO 

2O  +Cl2+  2H 2MnCl2 4HCl + MnO                                  2O  +CO22NaCl +  H3 CO22HCl + Na 

 يدل على أن :    Ni   +2 Fe  +2 Fe  + Ni +تفاعل األكسدة واالختزال التالي  ..9
 الحديد عامل مؤكسد     كاتيون النيكل قد تأكسد ألنه اكتسب إلكترونين          
 كاتيون النيكل عامل مختزل               ذرة الحديد قد تأكسدت ألنها فقدت إلكترونين           

 :، هو في احد المركبات التالية   1جين يساوي  +عدد التأكسد لألكس.10
2F2O                                                      2BaO 
2OF                                                       2MnO 

 فإن    2O +  2 NO2+   2 H   2 )3Cu(NO   →+  Cu    34 HNOطبقا للتفاعل التالي      ..11
 : ة هيالتالية صحيحة عدا واحد جميع العبارات     

 3Cu(NO( 2ناتج تفاعل االختزال هو            كعامل مؤكسد .                       3HNOيسلك
 2NOناتج تفاعل االختزال هو            يفقد المول الواحد من فلز النحاس إلكترونين       

 في احد المركبات التالية : ( -1 )عدد التأكسد للهيدروجين يساوى .12
O2H                                                       HCl 

       4SO2H                                                                                    2MgH 
 عدا :، جميع ما يلي يحدث أثناء عمل الخلية الجلفانية  .13

 تفاعل أكسدة واختزال بشكل تلقائي  مستمر
 سريان لاللكترونات من األنود للكاثود خالل السلك المعدني

  الملحي جسرنحو نصف خلية األنود خالل ال هجرة للكاتيونات
 زيادة في تركيز األيونات الموجبة في محلول نصف خلية األنود

 القياسيجهد االختزال و    Cu 2+]    //  [ Cu +H [/  2H /  [خلية جلفانية رمزها اإلصطالحى :  .14
 : هي،  عدا واحدةفإن جميع العبارات التالية صحيحة وعليه فولت  (0.34)للنحاس       

 تسرى اإللكترونات من قطب الهيدروجين إلى قطب النحاس في الدائرة الخارجية .
cell  للخليةالقياسي  الجهد

0E . جهد االختزال القياسي للنحاس  = 
 H 2+ Cu    +Cu  + 2H +2  النهائي في الخلية هوالتفاعل   

cell  للخليةالقياسي  الجهدجهد األكسدة القياسي للنحاس  =  
0E . مسبوقا بإشارة سالبة 

 أحد العبارات التالية ال تنطبق على الجسر الملحي المستخدم في الخلية الجلفانية :.15
 يحافظ على التعادل الكهربائي في الوعائين                                                  يفصل بين أنصاف الخاليا

 كبريتات الباريوم يحتوي على                                       يربط المحلولين إلقفال الدائرة الداخلية
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 السؤال الخامس: علل ) فسر ( ما يلي  :
 4CuSOعند غمرها بمحلول  الخارصين شريحة( علي سطح Cuذرات النحاس )تكون طبقة بنية اللون من  .1
األزرق تدريجيًا حتى يختفي كليًا بعد بضع ساعات من غمر شريحة (II) يبهت لون محلول كبريتات النحاس .2

 خارصين فيه
 (II) تآكل سطح شريحة الخارصين عند غمرها في محلول مائي لكبريتات النحاس .3
 IIال يتولد تيار كهربائي عند غمر قطب من الخارصين في محلول كبريتات النحاس  .4
 يمكن تفريغ المركم الرصاصي وإعادة شحنه لعدد ال نهائي من المّرات ولكّن من الناحية العملية محدود .5
 يجب فصل فلّز الخارصين عن المحلول الذي يحتوي على كاتيونات النحاس في الخلية الجلفانية .6

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

 تزداد شدة اللون األزرق للمحلول بعد فترة(II) عند غمر شريحة خارصين في محلول مائي لكبريتات النحاس .1
 المحلول فينها بني غامق طبقة لو  رسبتت (II) عند غمر شريحة خارصين في محلول مائي لكبريتات النحاس .2
عند إضافة قطرات من محلول هيدروكسيد الصوديوم إلى المحلول الناتج من غمر شريحة خارصين في محلول  .3

 IIيتكون راسب أبيض من هيدروكسيد النحاس  IIمائي لكبريتات النحاس 
 S2Hيماثل عدد تأكسده في المركب  S2Naفي المركب   Sعدد تأكسد الكبريت   .4

   منها : في كل ةع العمليو ب  ثم حدد نو أنصاف التفاعالت التالية حسب المطلأكمل  -7س

…………+        2+Fe                 Fe ...... نوع العملية 

…………+   +Na                Na ...... نوع العملية 

…………+   3+ Al                Al ...... نوع العملية 

Cu      …………                       +    2+     Cu ...... نوع العملية 

Ag         -+ e …………           ...... نوع العملية 

-2Cl            …………+      2Cl ...... نوع العملية 
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 ب أمام كل معادله :و ل حدد المطلوضحة في الجدو ية المئمستعينا بالمعادالت الكيميا -8س

 العامل المعادلة
 المؤكسد

المادة التي 
 تأكسدت

المادة التي 
 اختزلت

 العامل
 المختزل

O2+H    2+Cl    2+HCl           MnCl    2MnO     
O2+H   2+ NO2     )3Cu(NO3                 Cu  + HNO     
4PO3O           NO+  H2+H3   P  + HNO     

O2+H3    SnO2Bi+Na2                 SnO2+ Na3   Bi(OH)     
 أجب عن األسئلة التالية : تاسعالسؤال ال

 االختزال التالية :و  كسدةاستخدم طريقة أعداد التأكسد لوزن معادالت األ  -1
 O (s)KCl        3(s)              KClO +(g)2          ) أ (          
 HCl 4(aq)AsO3H              (l)O2+ H 2(g)+ Cl 3(s)O2As +(aq)          )ب( 

 3Bi(NO       3(aq)             + HNO3(s) S2Bi(O2+ H(s)+ S (g)+ NO 3(aq)(l)          )جـ( 

 O2+ H2(g) + CO4(aq) MnSO     4(aq)                O2C2+ H4(aq) SO2+ H2(s) MnO(l)          ) د ( 

 : وسط حمضيالتالية في االختزال و  كسدةاأل  ةطريقة أعداد التأكسد لوزن معادلاستخدم  -2
2+ CO 2+Mn                  -2

4O2C + 2MnO 
 : وسط قاعديفي  االختزال التاليةو  كسدةاأل  ةطريقة أعداد التأكسد لوزن معادلاستخدم  -3

-2
3+ SO 2Ni(OH)                          -2

3O2+ S 2NiO 
مع تحديد العامل  وسط حمضيباستخدام طريقة أنصاف التفاعالت  زن التفاعالت التالية التي تجري في  -4

 المؤكسد والعامل المختزل:

-                     3+S           +    Cr                                               -2+    S    -2
7O2Cr        

 -                 3+  +    Cr    -
4HSO                                3SO2H    +  -2

7O2Cr 

 -                 2++    Mn    2O                                        2O2+    H    -
4MnO   

 -                 2++    Mn    2CO                                     2H2+    C   -
4MnO 

 -                   -
3+    NO3+   Cr                                     -

2+    NO      -2
7O2Cr      

–                   2+    I2+    Fe                                         -+     I     4O3Fe              
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مع تحديد العامل  اعديوسط قزن التفاعالت التالية التي تجري في  ،باستخدام طريقة أنصاف التفاعالت -5
 المؤكسد والعامل المختزل:

1 -          2+       I       -
3NO                                       -

2+    NO   -
3IO 

2 -      -2
3+      CO    2MnO                                      -2

4O2+    C     -
4MnO 

3 -    -
3+      BrO    2MnO                                            -+    Br     -

4MnO 

4 -   -2
4Zn(OH)   +            

3NH                                                                -
3+    NO     Zn 

5 -     -
4 +   Cr(OH)    3+Fe                                           2++    Fe    -2

4CrO 

 :وسط حمضيزن معادلة األكسدة واإلختزال التالية بأي من الطريقتين اللتين درستهما في  -6
      -

3NO+     3+Cr                                                       -
2NO+        -2

7O2Cr 

  حمضيوسط ت التالية التي تجري في باستخدام طريقة أنصاف التفاعالت  زن أنصاف التفاعال  -7
 مع تحديد العامل الالزم إلتمام التفاعل :     

-                                 NO                             - أ
3NO 

                                Pb +2                          - ب
2PbO                      

مع تحديد  قاعديوسط ت التالية التي تجري في زن أنصاف التفاعال، باستخدام طريقة أنصاف التفاعالت -8  
 العامل الالزم إلتمام التفاعل :

 4AsO3H                                3AsO3H                      –أ   

-                                3NH                           – ب
3ON 
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  أجب عن األسئلة التالية : -عاشر:السؤال ال 
وضع قطب من تم فيها أثناء قيام معلم الكيمياء بأداء الحصة عن الخاليا الجلفانية في المختبر عرض تجربة  -1

 ، وسأل المعلم طالبه عن تفسير  المشاهدات التالية : IIاأللمونيوم في محلول كبريتات النحاس 

 

 

 

  4CuSOتكون طبقة أسفنجية لونها بني غامق على قطب األلمونيوم ويبهت اللون األزرق لمحلول  -أ
التفسير:  -

............................................................................................................. 
: التفاعل معادلة  -

............................................................................................................. 
:  )أكسدة واختزال / ال يعتبر تفاعل أكسدة واختزال(الحادث  لتغيرنوع ا -

......................................................................................................... 
 . (ة معادلكتابة ال)فسر مستعينًا ب سبب  تآكل قطب األلمونيوم -ب

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

: اختزال ( –)اكسدة نوع التغير الحادث -
......................................................................................................... 

                IIعند شرح معلم الكيمياء ألنصاف الخاليا قام بوضع قطب من النحاس في محلول كبريتات النحاس  -2
 (CuSO4  : وناقش طالبه فيما يلي ) 
 ن الحصول على تيار كهربائي؟ .....................هل يمك –أ 

 السبب: ........................................................  -ب

 كتابة الرمز االصطالحي لنصف الخلية المذكورة  -ج
............................................................................................................. 

 الخلية .نصف حالة االتزان في معادلة التي تمثل كتابة ال -د
............................................................................................................. 
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كما استخدمت في حل مشكلة توفير  في خاليا الوقود يتم تحويل الطاقة الكيميائية مباشرة إلى طاقة كهربائية-3
 الماء الصالح للشرب والكهرباء الستخدامها في سفن الفضاء .

 : امأل الفراغات التالية بما يناسبها علمياً والمطلوب 
 وزن التفاعل التالي في وسط قلوي  -أ
 +  …..          …..               ….. +    2H2 

 :....................... اختزال()أكسدة أم نوع التفاعل الحادث -ب
 مكان حدوث التفاعل :....................... -ج
 زن التفاعل التالي في وسط قلوي  -د
  ..............            …  + ….   +      2O  

 :.......................)أكسدة أم اختزال(نوع التفاعل الحادث  -ه
 ......................مكان حدوث التفاعل:  -و

 )مقارنة(11السؤال 

 المركم الرصاصي وخلية الوقود من الخاليا الجلفانية العملية قارن بينهما كما  بالجدول التالي : -أ

 خلية الوقود المركم الرصاصي وجه المقارنة
   االنود المستخدم 

   الكاثود المستخدم

   االلكتروليت المستخدم

   االنود عند التفريغالتفاعل عند 

   المادة التي تتأكسد

   التفاعل عند الكاثود عند التفريغ

   المادة التي تختزل

   اثناء التفريغ نواتج التفاعل الكلي

   ال تحتاج( –إعادة الشحن )تحتاج 
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 -ب
 بالجدول التالي:لفانية العملية قارن بينهما كما من الخاليا الج (خلية لو كالنشيهالخلية الجافة )المركم الرصاصي و 

 (كالنشيهخلية لو الخلية الجافة ) )بطارية السيارة(المركم الرصاصي وجه المقارنة

   االنود

   الكاثود

   التفاعل عند االنود اثناء التفريغ

   المادة التي تتأكسد

   التفاعل عند الكاثود اثناء التفريغ

   المادة التي تختزل

   اثناء التفريغ نواتج التفاعل الكلي

   إمكانية إعادة الشحن

 
 :تاليبالجدول ال  حسب المطلوبقارن بينهما  تجاريةالخاليا األولية و الخاليا ثانوية من الخاليا الجلفانية ال -ج

 ثانويةالخاليا  الخاليا األولية وجه المقارنة

 اختزالتفاعالت أكسدة و حدوث 
 غير تلقائي ( –) تلقائي 

  

 إعادة الشحن إمكانية 
 قابل ( غير   –قابل  )

  

   مثال عليها

 في الخلية الجافة  3NHتراكم غاز  و المعادالت الكيميائية كيف يتم منع انبعاث كتابه وضح ب -12س
..................................................................................................................
..................................................................................................................

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



الجزء الثاني  – يبنك أسئلة الكيمياء للصف الحادي عشر علم- اللجنة الفنية المشتركة للكيمياء-علوملل الفني العام توجيهال  

 

 منها : ل ب أمام كو ل التالي حدد المطلوية في الجدئمستعينا بالمعادالت الكيميا -13س

 لت  ز المادة التي اخت المادة التي تأكسدت  المعادلة

 
2+ 6O  6O12H6C   O       2+  6H  26CO 
 

  

 
O2+  2H  2CO                   2 +  2O   4CH 
 

  

 
2MgO2                              2Mg     +  O 

 

  

   -14س
 .منهانة لكل وزو المالنهائية ثم اكتب المعادلة من التفاعالت التالية   لكل تفاعفي االختزال اكتب نصفي تفاعل األكسدة و 

H (aq)   +   (g)2) أ ( 
3+Al                (aq)

++  2H  (s)Al 
 ................................................................................                                       .......... نصف تفاعل األكسدة:

 .........................................................................................  :االختزالنصف تفاعل 
 ................................................،...............................نة :وزو الم ئيةالمعادلة النها

(aq)) ب ( 
2++  Fe  (s)Cu              (aq)

2++  Cu   (s)Fe 
 ....................................................................................                                         األكسدة:نصف تفاعل 
 :..................................................................................االختزالنصف تفاعل 
 ...........................................................................نة :وزو الم ئيةالمعادلة النها

  (aq))جـ ( 
2++  Cu  (s) Ag              (aq)

++  Ag  (s)Cu 

 ..................................................................................                                         نصف تفاعل األكسدة:
 ................................................................................  :االختزالنصف تفاعل 

 ...........................................................................  نةوزو الم ئيةالمعادلة النها
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 االختزال التلقائي التالي في الخلية الفولتية الموضحة في الشكل التالي:يحدث تفاعل األكسدة و  -15س

(aq)
2++  Fe  (s)Ni                    (s)+  Fe  (aq)

2+Ni 

 
 
 
 

 ب : و المطلو 

 سم  ر ال علي ئرة الخارجيةفي الدا ئيبار الكه رالتيا راتجاه سيحدد ( 1)
 ......................................................................  -عند األنود:الحادث لتفاعل ا نصف  (2)
 ......................................................................  -عند الكاثود:الحادث التفاعل نصف ( 3)
 ..............................................................................   :ي  للخلية االصطالح( الرمز 4)
 ..................................................السبب   ( القطب الذي تزداد كتلتة  هو ...................5)
 ..................................................السبب     (القطب الذي تقل كتلتة  هو ...................6)
  ...................ه   ز كير يقل تولين في هذه الخلية عندما تعطي تيارا كهربائيا أي المحل( 7)
 ...................ه ز كير داد تز يولين في هذه الخلية عندما تعطي تيارا كهربائيا المحل أي( 8)
  يلو ي لمحلئبار ألعاده التعادل الكهرة الكتروليت الجسر الملحي خالل محلولي نصف الخلية حدد اتجاه هج( 9)

 : الخلية ينصف     
 التي   ................... ةفي منطق  ................... ةالملحي الي نصف خلي رنات الجسو كاتي رتهاج -

   ...................من  ري علي عدد اكبو تحت    
 التي   ................... ةفي منطق  ................... ةالملحي الي نصف خلي رنات الجسو اني رتهاج -

   ...................من  ري علي عدد اكبو تحت     
 ......................القطب السالب  بينما  ...................... هو جب في هذه الخليةو القطب الم (10) 

 د ( و نصف خليه الكاث وال ز د مع تحديد شحنتيهما علي كل قطب ) حدد نصف خليه االختو الكاث ود و حدد االن (11)
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   :ب  و المطلو  ة جلفاني ةيمثل التفاعل الكلي لخليالتفاعل التالي  -16

+  Cu     +2Mn              +2Mn   +   Cu 

 اتجاه سير التيار الكهربائي و كل منهما  ةموضحًا عليه االنود والكاثود وشحن ةارسم شكل تخطيطي للخلي -1
 في الدائرة الخارجية

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

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

.............................................................................................................. 
 ...........االنود هو قطب ....................... والكاثود هو قطب ................. -2

 االلكترونات تسرى في الدائرة الخارجية من قطب....................إلى قطب.......................... -3

 :  ء تيارا كهربائياً هذه الخلية في إعطا رعندما تستم -4

 له و محل زكير ت ......................و ............كتلة قطب.......... تقل  -

 له و محل زكير ت ......................و ............قطب..........كتلة داد ز ت -

 للخلية هو ................................. ................................... االصطالحيالرمز  -5

 :  بو المطل و  I Pb2+] II [Pb2+Sn I [Sn [هو االصطالحيخلية جلفانية رمزها  -71
و اتجاه سير  شحنتيهما د يحدتكل من األنود والكاثود. مع  عليه  للخلية موضحاارسم شكال تخطيطيا  (1)

 في الدائرة الخارجية  اإللكترونات
............................................................................................................

............................................................................................................ 
 ...........................................................  :رالحادث في نصف خليه القصديالتفاعل ( 2)
 ...........................................................  :صاصر الحادث في نصف خليه الالتفاعل  (3)
 :  هفانئي بار كه ء تيارهذه الخلية في إعطا رار نتيجة استم (4)
 ...................قطب   كتلتهتزداد   -
 ...................  القطب كتلتهتقل   -
 Pb+2................... تركيز كاتيونات -
 Sn+2................... تركيز كاتيونات  -
 ...................... ته ر الذي إشاالجسر الملحي نحو قطب ليت رو الكتتهاجر كاتيونات  (5)
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 ......................  ته ر الذي إشاالجسر الملحي نحو قطب ليت رو الكتتهاجر أنيونات  (6)
 V-Pb        E=   + 2e           +2Pb 0.13                      إذا علمت أن   (7)

0.14 V                          -+ 2e                Sn         E=   +2Sn 
     اكتب المعادلة النهائية في هذه الخلية -

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

  المطلوب  :       2BrI  -] II  Br2+Fe  I [Feخلية جلفانية رمزها األصطالحي هو -81
   عند األنود:الحادث التفاعل  نصف( 1) 

........................................................................... 
 ........................................................................ عند الكاثود:الحادث التفاعل نصف  (2)
 ........................................................................ي في هذه الخلية ئاكتب التفاعل النها(3)
  BrI  -Br ] II 2+Fe  I [Fe 2   ال القياسيز االختعلما بان جهد  للخلية CellEاحسب  (4)

-  1.07  )         -0.44) 
........................................................................ 

 : أستخدم المفاهيم الموضحة في الشكل التالي لرسم خريطة مفاهيم تنظم األفكار الرئيسة:تاسع عشرالسؤال ال

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المركم الرصاصي الخاليا اإللكتروكيميائية

 الخلية الجافة الخاليا الفولتية الخلية اإللكتروليتية

 خلية داون

 الطالء بالكهرباء

 الخاليا األولية  ية والخاليا الثان

 خاليا الوقود 
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 : إ مأل الفراغات في الشكل المنظومة التالي: 20السؤال 
 

 

 ) أ ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اخللية اجلافة

 تتكون من

 االنود هو

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

. 

 االلكتروليت هو

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

.. 

 الكاثود هو

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

... 

 التفاعل الحادثنصف 

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

 التفاعل الحادث نصف 

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

 

 التفاعل الكلي النهائي الحاصل في الخلية الجافة

............................................................................................................................................. 
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 الفصل الثاني
 الخاليا الكهروكيميائية : أنصافها وجهودها 

 االسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل من العبارات التالية : باألول: أكتالسؤال 

 (   )                   .  ، ويقاس عادة بالفولتمقياس قدرة الخلية على إنتاج تيار كهربائي -1

 حدث تلنصف الخلية الذي  االختزالوجهد  االختزالحدث عنده تلنصف الخلية الذي  االختزالالفرق بين جهد  -2

 (   )          عنده األكسدة .  
 تركيز عندما يكون و  101kPaوضغط  ℃𝟐𝟓عند درجة حرارة مقياس قدرة الخلية على إنتاج تيار كهربائي -3

 (   )                                                                                   . 1Mلاليالمح
 تركيز عندما يكون و  101kPaوضغط  ℃𝟐𝟓عند درجة حرارة قياس ميل مادة ما إلى اكتساب إلكترون  -4

 (   )                                                                                     . 1Mلاليالمح
 (   )  االختزالترتيب العناصر في سلسلة تنازلية بحسب النشاط الكيميائي وتصاعديا بحسب جهد -4
 ترتيبا تصاعديا تبعا لجهود اختزالها القياسية مقارنة بنصف خلية الهيدروجين مختلفة ترتيب انصاف خاليا  -5

 (   )                                                                                        القياسية .

 (   )     .الكهرباءمثل الطالء بتستخدم فيها الطاقة الكهربائية إلحداث تغير كيميائي التي عمليات ال -6
 (   ).إلحداث تغير كيميائي باستخدام طاقة كهربائيةفيه عملية التحليل الكهربائي  ي الجهاز الذي تجر -7
 (   )          خدم إلحداث تغير كيميائي باستخدام طاقة كهربائية . تتس ةوكيميائيالكتر خلية  -8
 .التجارية عملية التحليل الكهربائي لمصهور كلوريد الصوديوم  افيه ي تجر االلكتروليتية التي خلية اسم ال-9

                                                                                                  (   ) 
 . بهدف حمايته من التآكل وتجميله ترسيب طبقة رقيقة من فلز ما على جسم معدني في خلية الكتروليتية-10

                                                                                    (   ) 

 التالية بما يناسبها علميًا:والمعادالت الفراغات في الجمل  امألالسؤال الثاني : 
 وترجع حركة االلكترونات .......... بـ من األنود إلى الكاثود في الخلية الجلفانيةحركة االلكترونات  ُتعرف -1

 .........الكهربائية. في اختالف المواد  إلىفيها 
 تحدث عملية األكسدة عند ......بينما عند....... االختزالتحدث عملية  ةكيميائياإللكترو في جميع الخاليا  -2
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نصف خلية الخارصين القياسي لختزال االاذا علمت ان جهد القياسية  الهيدروجين( –في )خلية الخارصين  -3

 :ذلك يدل على ان فان  V 0.76-يساوى 

 .االختزال........من ميل كاتيونات الهيدروجين الى لالختزالفي هذه الخلية  ميل كاتيونات الخارصين -

 .كسب الكترونات........ من ميل كاتيونات الهيدروجين الى في هذه الخلية ميل كاتيونات الخارصين -

 ..............باتجاه قطب  .............الخلية تنتقل من قطبااللكترونات في هذه  -

 : ان على يدل ذلك فان،  0.34Vيساوى  ةالنحاس القياسي –جهد خلية الهيدروجين إذا علمت أن  -4

 . لالختزالفي هذه الخلية ..............من ميل كاتيونات الهيدروجين الختزالالى اميل كاتيونات النحاس  -

 ..............باتجاه قطب  .............هذه الخلية تنتقل من قطب االلكترونات في -

 ذيتوصيلها مع نصف خلية ......... القياسية والبنصف خلية  القياسي ألي ختزالاالجهد يمكن تحديد قيمة  -5

 يساوي..........القياسي  هاختزال جهد

( فولت 0.14+ساوي )لها يالقياسي  جهدالو    H+H] // [2+X / [X/[2)رمزها االصطالحي :  خلية جلفانية -6

 يساوي........ فولت. X +2X /فان جهد االختزال القياسي لنصف الخلية وعليه 

 2H /+(H)الهيدروجيننصف خلية و  )Mg /+2Mg)المغنسيوم نصف خلية المكونة من  الجلفانيةفي الخلية  -7

 :فولت ، فان( 2.4-لمغنسيوم  يساوي)القياسي لختزال االجهد  علمت أن إذا و 

 .........................................................دث في هذه الخلية هوالتفاعل الكلي الحا -

 .....................الرمز االصطالحي لهذه الخلية هو .......................................... -

 ........................................................ يساوي قيمة الجهد القياسي  لهذه الخلية  -

Y   (aq)   +(s)التفاعل التالي من  -8
+2X       →(aq) 

+2+   Y   (s)X  والذي يتم تلقائيًا يتبين أن 
 Yلعنصرالقياسي لختزال اال................. من جهد Xلعنصر القياسي لختزال االجهد 

 ت( يتصاعد غاز الهيدروجين إذا كان X /2+X ( ، )2/ H +Hالمكونة من النصفين)  في الخلية الجلفانية -9

 شارة..............ت إ( ذا X 2+X /جهد االختزال القياسي للقطب )  قيمة
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 :(X ,Y, Z  ) فتراضيةاالفلزية العناصر للالتالية التلقائية من التفاعالت  -10
+  Y 2+X   →2+X   +   Y 

2+X  +   Z   →+  Z      2+X  

 :أن نستنتج 

 .Zلعنصرلقياسي لختزال اال............ من جهد اYلعنصر لقياسي لا ختزالاالجهد  -ا

 بينما      في اناء مصنوع من العنصر ................  X+2يجوز حفظ محلول يحتوي على الكاتيون  -ب

 في اناء مصنوع من العنصر...............  X+2ال يجوز حفظ محلول يحتوي على الكاتيون     

 للخلية الجلفانية التي لها عند عمل خاليا جلفانية من هذه االقطاب فإن الرمز االصطالحي  -ج
 هو................................................................... cellEأكبر 

 فإن:   X ,Yعند عمل خلية جلفانية من العنصرين -د
 القطب الموجب في هذه الخلية هو................... بينما القطب السالب هو ......................  -1
 ..هو...... تفاعل الحادث عند الكاثودالتفاعل الحادث عند االنود هو.................بينما نصف النصف  -2
 يمكن ان يكون كاثودا في أي خلية  عند عمل خاليا جلفانية من هذه االقطاب، فإن القطب الذي ال -ه

 ودا في أي خلية منها أنالقطب الذي ال يمكن ان يكون ............ بينمامنها هو قطب العنصر 
 أنودا أو كاثودا  في أي خلية أما القطب الذي يمكن أن يسلك ............ هو قطب العنصر 

 ............منها هو قطب العنصر 
 جهد يدل على انفإن ذلك  محاليل مركباته في(Yأنيونات العنصر)محل حل ي( X)صر اذا كان العن -11

 .Yلعنصر لقياسي لختزال ااال... من جهد .....(...Xلعنصر )القياسي لختزال اال      
 ها.مركبات يستطيع ............. أن يحل محل جميع الهالوجينات في محاليل -12
 ................هو أضعف العوامل المؤكسدة بينما  .............. يعتبرالسلسلة الكهروكيميائية  في -13

 أضعف العوامل المختزلة.

 ، نستنتج( Zn= +2Zn /-0.76( و )v-/ Mg= +2Mg 2.4) القياسية التالية ختزال االد و جهب مستعيناً  -14
 .............. بشكل تلقائي.Zn +2Mg   →+ Mg   +2Zn +التفاعل التالي :أن 

15-……………    + …………→Zn +2HCl 

16-……………+ ………… 2 →O         2+2H 2Na 
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 العناصر الفلزية التي .............. الهيدروجين في السلسلة االلكتروكيميائية ليس لها القدرة على ان  -17
 في مركباته في الظروف العادية . هتحل محل

 معه في الظروف العادية ............البالتين  الخارصين ............ مع حمض الهيدروكلوريك بينما -18
 يتصاعد غاز الكلور باستخدام خلية داون التحليل الكهربائي لمصهور كلوريد الصوديوم  في عملية -19

 عند قطب...............   .

 المحمض بقطرات من حمض الكبريتيك :أثناء التحليل الكهربائي للماء  -20
 ويتصاعد غاز....................... يتأكسد .......عند االنود -
 يختزل ..............عند الكاثود ويتصاعد غاز ................. -
 ................ألنه  .................عدد موالت حمض الكبريتيك  -
 ( من غاز الهيدروجين عند الكاثود فان حجم غاز األكسجين المتصاعد عند(4Lعندما يتصاعد  -

 .  Lيساوي..............  األنود
 التفاعل الحادث عند االنود هو................................................ -
 التفاعل الحادث عند الكاثود هو................................................ -

 فإنه يتصاعد غاز............ عند األنودكربون  بأقطابالمركز NaCl عند التحليل الكهربائي لمحلول  -21
 .عند الكاثود ..........ويصبح الوسط  وغاز................ عند الكاثود      

 التالية: الجمل التي تكمل كال منالصحيحة  لإلجابة في المربع المقاب √ضع عالمة  

 مقياس قدرة الخلية على إنتاج الكهرباء بـ:عرف يُ  -1

 التحليل الكهربائي   □الجهد الكهربائي            □جهد األكسدة            □      االختزالجهد   □

 جميع أنصاف الخاليا التالية تعمل كنصف خلية أنود عند توصليها بنصف خلية الهيدروجين عدا: -2

 أقل من الصفر. ها القياسياختزالالتي جهد  (X)نصف الخلية  □

 الهيدروجين. باتجاه قطب غاز امنهنتقل اإللكترونات ت (Y)نصف الخلية  □

 التي يتم توصيلها بالطرف السالب عند قياس جهد الخلية. (Z)نصف الخلية  □

 .عنده  االختزالالتي يحدث  (M)نصف الخلية  □
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 :القياسية()سلسلة جهود االختزال ةاإللكترو كيميائيجميع أنصاف الخاليا التي تسبق الهيدروجين في السلسلة  -3

 من الهيدروجين. االختزالأكثر مياًل إلى □
 . إذا توفرت الظروف المناسبة محل الهيدروجين في مركباته كالماء و األحماضتحل  □
 موجبة. ةإشار  ها اختزالقيم جهود تمتلك □
 .في الحالة العنصرية توجد في الطبيعة ال □

 فإنه:االزرق اللون IIمحلول كبريتات النحاس معالخارصين  تفاعل عنصرعند    -4

 يزداد تركيز كاتيونات الخارصين في المحلول. □
 تترسب طبقة من النحاس على سطح الخارصين.  □
 محلول.لتزداد شدة اللون األزرق ل □
 .المغمور في المحلول  يتآكل سطح الخارصين □

 0.34)هي           المغنيسيوم و األلمنيوم و الخارصين و النحاسلكاًل من  القياسيةجهود اإلختزال  علمت أن إذا -5
, - 0.76 , -1.66 , -2.37)Vعلى الترتيب فإن ذلك يدل على جميع العبارات التالية صحيحة علميا عدا:- 

 .كاتيون الخارصين يؤكسد االلمونيوم و ال يؤكسد النحاس □
 . Mgاكثر نشاطا من العنصر  Alعنصر ال □
 .مع نصف خلية الخارصين في خلية جلفانية منهما هتسلك كاثودا عند توصيل Cuنصف خلية النحاس  □
 .المغنيسيوم كاتيون االلمونيوم يؤكسد □

 من الصوديوم و الكروم و النيكل و الرصاص على الترتيب هي    لكل قياسيةجهود اإلختزال ال علمت انإذا  -6

V(-0.13 , -0.25 , -0.74 , -2.71  فإن أحد التفاعالت التالية يحدث )بشكل تلقائي هو:  

□2+> 2Na + Ni---------+ Ni  +2Na 
□2+> 2Cr +3Ni---------+ 3Ni  +2Cr3 
□2+>Pb + Ni---------+ Ni  2+Pb 
□3+> 3Na + Cr---------+ Cr  +3Na 

 هو:، ونات من بين األنواع التالية أقل الفلزات قدرة على فقد إلكتر  -7

 ( V 0.76 -الخارصين )  □(                                    V 0.851 +الزئبق )  □

 ( V 0.12 –الرصاص )  □(                                     V 0.34 +النحاس )  □
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 تزال القياسية بين القوسين ( هو:األنواع التالية ) جهود االخبين أفضل العوامل المؤكسدة من  -8

□2+Cu     (+ 0.34 V                                        )□2+Mg     (2.38 V - ) 

□  +Na   (2.71 V -                                         )□2+Pt    (+ 1.2 V  ) 

 يتية عدا:ما يحدث في الخاليا اإللكترول مع جميع ما يلي يتفق -9

 .الخارجي السالب لمصدر التيار الكهربائي بالقطبيتصل الكاثود   □
 نود ) القطب الموجب (.ث عملية األكسدة عند قطب اال تحد  □
 .تعتبر الكاثود فيها هو القطب السالب  □
 .في الدائرة الخارجية من الكاثود إلى األنود اإللكترونات لتسي  □

 م خلية داون:ستخدامصهور كلوريد الصوديوم بإ في هربائيك عند أمرار تيار -10

 يتصاعد غاز الكلور عند القطب الموجب للخلية.  □

 كاتيونات الصوديوم عند األنود. تتأكسد □

 الموجب للخلية. قطبالصوديوم عند ال طفو مصهوري  □

 هو  عند الكاثود التفاعل الحادث □

2Cl
--
  Cl

2
  +  2e

--

2Cl
--
  Cl

2
  +  2e

--  

تحتوي على محلول كلوريد الصوديوم المركز مع  Uعلى شكل حرف  في خلية الكتروليتية كهربائيعند أمرار تيار -11

 :قطرات من البروموثيمول فإننا نالحظ 

 يتصاعد غاز الكلور عند األنود.  □

 .عدم تلون المحلول حول كل من االنود و الكاثود   □

 السالب للخلية. قطبيتصاعد غاز الهيدروجين عند ال  □

 .حول االنود هبالون االزرق و عدم تلونتلون المحلول حول الكاثود   □

   باستخدام أقطاب من الجرافيت  المركز جميع المواد التالية تنتج من التحليل الكهربائي لمحلول كلوريد الصوديوم12-
 عدا  واحدة ، هي:      

 هيدروكسيد الصوديوم □الهيدروجين                 □الكلور                    □الصوديوم              □
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 :جميع العبارات التالية صحيحة عند طالء ميدالية نحاسية بطبقة من الفضة عدا واحدة هي  -13
 .الكاثود في خلية التحليل الكهربائي مكون من الفضة  □

 لكتروليت.إنستخدم محلول سيانيد الفضة ك  □

 .الكهربائيالقطب السالب للمصدر النحاسية ب يداليةيتم توصيل الم  □

 .تتحرك كاتيونات الفضة من االنود باتجاه الكاثود في خلية التحليل الكهربائي  □

 السؤال الثالث :

 :مع تصويب العبارة غير الصحيحة أمام العبارة غير الصحيحة  ( X)  أمام العبارة الصحيحة وعالمة( √) ضع عالمة 

المكونة  في الخلية الجلفانية القياسية الهيدروجيننصف خلية مع  يعمل كأنود عند توصيله Xالقطبإذا كان  -1
                                            )      (                         .  ذو اشارة موجبة  Xقطبمنهما فإن ذلك يدل على أن جهد إختزال القياسي لل

مع أي نصف خلية قياسية  هعند توصيل ساوي صفريالقياسية ال   جهد اإلختزال القياسي لنصف خلية الهيدروجين -2
  (   )                                                                                             .  أخرى 

بصورة منفردة   في الطبيعة جميع األنواع التي تسبق الهيدروجين في السلسلة اإللكتروكيميائية يمكن أن توجد -3
                                                                                          )      (                                                                       .      حالة العنصرية ال على

يحل محل كاتيونات الفلزات التي تليه  ال اإللكتروكيميائيةفي السلسلة  ا ) االقل قيمة جهد اختزال (االكثر نشاطالفلز  -4

  )      (                                                           . في محاليل مركباتها  في السلسلة

التي  محل أنيونات الالفلزات فقد االلكترونات )عملية االكسدة (حيث يحل االفلزيقاس نشاط الالفلزات بقدرتها على  -5

 )      (                                            . في محاليل مركباتها  تليها في السلسلة اإللكتروكيميائية

 فلز الذي يليه الفلز الذي يمتلك جهد اختزال أدنى ) أي االعلى في السلسة ( أن يحل محل أنيون الالال ستطيعي -6

 )      (                                                                                     في محاليل مركباته 

الفلور أن يحل محل أي  طيعتيستطيع اليود ان يحل محل جميع الهالوجينات في محاليل مركباتها بينما ال تس   -7

 )      (                                                                                                 منها
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أضعف العوامل المؤكسدة في السلسة  Fيعتبر االلمونيوم أقوى العوامل المؤكسدة بينما عنصر الفلور  -8

 )      (                                                                                      االلكتروكيميائية

خرى في أضعف العوامل المختزلة بالنسبة للتفاعالت اال Liأقوى العوامل المختزلة بينما العنصر  F-أنيون يعتبر  -9

 )      (                                                                                           السلسلة .

  بشكل حدث ي   Zn+   3 3+    ℓ>2 A---------2+  Zn+   3     ℓ2 Aالتفاعل التالي :   علمت أن إذا -10
 يدل على أنذلك فإن مستمر تلقائي       

 )      (    .روكيميائيةتكلفي السلسلة اإل من حيث الترتيب الخارصين  ليي األلمنيومفلز   -

 )      (                  في اناء مصنوع من االلمونيوم Zn+2يمكن حفظ محلول يحتوي على  -

 )      (   في وعاء من االلمونيوم Zn+2عند حفظ محلول يحتوي على تغير كيميائي  يحدثال  -

 فإنه :  II)  4( CuSOالنحاس كبريتات محلول في الخارصين من ساق وضع عند -11
 )      (                    في المحلول                                       Cu ]+2  [يزداد تركيز  -
 )      (                   طاقة كهربائية    بسببهتتولد و يحدث تفاعل اكسدة و اختزال بشكل تلقائي  -

 من الحديد يسبق المغنسيوم أن على يدل مما مركباته مصاهير أو محاليل في الحديد محل المغنسيوم يحل -12
                                                                      )      (                                                           .اإللكتروكيميائية السلسلة فيحيث الترتيب       

من حيث الترتيب الكلور  يلي اليود أن على يدل مما مركباته محاليل فى اليود محل تلقائيا يحل أن للكلور يمكن -13
 )      (                                                                          ةاإللكتروكيميائيالسلسلة  في

            )      (                         .   الكاثودفي جميع الخاليا اإللكتروكيميائية تحدث عملية األكسدة عند قطب  -14
  )      (                 . القطب الموجب للخلية عند عملية اإلختزال تحدث اإللكتروكيميائية الخاليا جميع في -15 

                     عند األنود. الهيدروجينحمض الكبريتيك يتصاعد غاز قطرات من عند حدوث التحليل الكهربائي للماء في وجود  -16
                                                                                                           )      ( 

 )      (                 . يمكن الحصول على الصوديوم بالتحليل الكهربائي لمحلول كلوريد الصوديوم -17 
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 بعد تصويبها: تالية بطريقة صحيحةأعد كتابة الجمل الس  

 ذلك يدلفي الخلية الجلفانية )الفولتميتر (  لمقياس الجهد الهيدروجين بالطرف السالب عندما يوصل قطب -1
 .القياسي للقطب االخر في هذه الخلية أقل من الصفرختزال اإل جهد أن  على    

 .وتنازليا بحسب جهود االختزال ترتيب العناصر تصاعديًا بحسب نشاطها الكيميائي يمكن في السلسلة -2

 .أكبر منه للخارصينله اذا كان جهد االختزال القياسي  Zn+2 اختزال المغنسيوم له القدرة على -3

 يستطيع أن المغنيسيوم ذلك يد على أن أن ف في جهد اإلختزال من الخارصين إذا كان المغنيسيوم أقل -4
 يؤكسد الخارصين.    

 .يةكيميائااللكترو  السلسلةفي  الترتيب أسفل  "/"الموكسدة تقع على يمين أقوى العوامل  -5

 .االلكتروكيميائية السلسلةفي  الترتيب أسفل  "/"أقوى العوامل المختزلة تقع على يسار  -6

 .هو قطب السالبفي الخاليا اإللكتروليتية يعتبر االنود  -7

 .موجبقطب الالعند  تحدث عملية اإلختزال في الخلية اإللكتروليتية -8

 . قياسي اختزالفي الخاليا الفولتية للنوع الذي له أقل قيمة جهد تحدث عملية اإلختزال عند الكاثود  -9

ثيمول حول كاثود خلية التحليل الكهربائي لمحلول كلوريد الصوديوم مو عند وضع بضع قطرات من كاشف أزرق البرو  -10
 .المركز ال يتغير اللون 

يحتوي على كاتيونات  بطبقة من الذهب يكون اإللكتروليت المستخدم محلول  نحاسيةعملة  قطعة عند طالء -11
 .نحاسال

 علل لما يلي تعليال علميا صحيحا :    

ال يوجد الحديد أو االلمونيوم على الحالة العنصرية في الطبيعة بينما يوجد الذهب أو الفضة على الحالة   -1
 . العنصرية في الطبيعة

 الصوديوم تحت سطح الكيروسين في المختبريحفظ  -2
 يصدأ الحديد عند تركه معرضًا للهواء  الرطب . -3
 .النحاس إلى  حمض الهيدروكلوريكإضافة ال يتصاعد غاز الهيدروجين عند  -4
 يستخدم الذهب والفضة والبالتين في صناعة الحلى . -5
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 IIيتغطى الخارصين بطبقة بنية عند غمره في محلول كبريتات النحاس  -6
 . IIتتأكل شريحة الماغنسيوم عند غمرها فى محلول كبريتات الحديد  -7
 محاليل مركباتها  فييستطيع الفلور ان يحل محل جميع الهالوجينات -8
 محاليل مركباتها  فيالهالوجينات أي من ال يستطيع اليود ان يحل محل -9

 ال يمكن قياس الجهد الكهربائي لنصف خلية مفردة.-10
 .بمفرده قياس  الجهد الكهربائي لنصف خلية الخارصين عمليا ال يمكن -11

 -قارن بين كاًل مما يلي:

 الخلية اإللكتروليتية الخلية الجلفانية وجه المقارنة

   األنود إشارة

   الكاثود إشارة

   في الدائرة الخارجية سريان  اتجاه

   األكسدة عملية القطب الذي تحدث عنده

   االختزال عملية عندهالقطب الذي يحدث 

 االختزال تفاعالت االكسدة و 
 غير تلقائي( –)تلقائي 

  

   االستخدامات

  االلكتروليت المستخدم
 كالهما( -مصهور -محلول)
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 س

 

 

 

 

 

 ) ب (                                           (                  أ )                               

 القياسي ختزال االأن جهد فإذا علمت (  Mg)  مغنسيوم( و االخر  Zn( أحدهما الخارصين ) B( و )Aفلزين ) 

 : االسئلة التاليةاجب عن ف على الترتيب( -0.76V-   ،2.4Vهو )  مغنسيوم الخارصين و اللكل من 

 هو........... HClمحلول حمض الهيدروكلوريك  Znالخارصين  تفاعلالشكل الذي يمثل  -1

 هو........... HClفي محلول حمض الهيدروكلوريك  Mgالشكل الذي يمثل وضع النحاس  -2

 الفلز االكثر نشاطا هو ............... -3

 هو غاز .................. ، )ب( الغاز المتصاعد في الحالة )أ( -4

 زيادة انتفاخ البالون في الشكل ) أ ( عنه في الشكل ) ب (فسر سبب -5

 

 

 

 

 HClمحلول  HClمحلول 

 Aفلز  Bفلز 
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    : امأل الفراغات في الجمل التالية بما يناسبها علميا : س 

  في  ....................بقطب له لقياس جهد الخلية الجلفانية , فانه يجب توصيل الطرف الموجب  الفولتميتر عند استخدام  -1

 ........................إشارة ذو   جهد يعطي الفولتميتر قراءة حتى الخلية      

 ان القطب الذي تقل كتلته منه نستنتج   جلفانية  لخلية   Cd+2]//[Cd+2Fe/[Fe/[ :  التالي الرمز االصطالحي  -2

 ........................ هو     

 ة( ونصف خلي v0.76  -Zn = /+2Zn(من نصف خلية الخارصين  ةمكونة الجلفانيال ةخليلالرمز االصطالحي ل -3

 ........................................................................................................................الهيدروجين القياسية هو

 قيمة جهدها ةجلفاني ةتمثل التفاعل الكلى الحادث في خلي   M  2H     +M       +2H+2+المعادلة التالية    -4

v= 2.4  cell(القياسي  
0(E   ساوىي ها النود فينصف خلية افان قيمة جهد االختزال القياسي لومنه............................... 

 ن إف  H+] //[H+2Pb/[Pb/[2  هو  القياسية الرصاص –الهيدروجين ة إذا علمت أن الرمز االصطالحي لخلي -5

  ......................... جهد االختزال القياسي للرصاص له إشارة 

نودا ونصف خلية الهيدروجين القياسية أبحيث كان قطبها  Mg/+2Mgمن نصف الخلية القياسية ة مكون ةجلفاني ةخلي -6

  Mg/+2Mgن جهد االختزال القياسي لنصف خلية إف (2.4v ) ها لجهد القياسي وال  كاثودا  بحيث كان قطبها 

 .v ......................ساوى ي

 الكاثود في الخلية الجلفانية المكونة من نصف خلية الماغنسيوم القياسية ونصف خلية الخارصين القياسية -7

 ............................................هو نصف خليه  للفولتميترند توصيل قطب الخارصين بالقطب الموجب ع  

 ..............................هو    Ni+2]//[Ni+2Fe /[Fe /[ : العامل المؤكسد في الخلية الجلفانية التي لها الرمز االصطالحي  -8

 هو ,   Pb  +2]//[Pb+2Fe/[Fe/[ االصطالحي ي لها الرمزفي الخلية الجلفانية التالتفاعل الكلى الحادث  -9

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

 فإن فولت على الترتيب ,  (2.4 -, 0.8 + ) ولكل من الماغنسيوم والفضة هالقياسي إذا علمت أن جهد االختزال  -10

 ....................................كاتيونات الفضة يؤدى إلى اختزال في محلول نيترات غمس شريط من الماغنسيوم      

 يحدث تفاعل أكسدة واختزال بشكل تلقائي مما يدل على IIخار صين في محلول كبريتات حديد ةقطع وضع عند  -11

 للخارصين.من جهد االختزال القياسي  ............................ أن جهد االختزال القياسي للحديد     

 فلز ذلك يدل على أن  مستمرة فان  تلقائي تم بشكل ي  2Mg +Zn  +Zn  +2Mg+  :إذا كان التفاعل التالي  -21

  ة.وكيميائيلكترالخارصين من حيث الترتيب في السلسلة اإل ............................ الماغنسيوم       

 ن قيمة جهد االختزال القياسي للمغنسيومإف  H2+Mg   ++2H Mg+2  :  للتفاعل التلقائي التالي  تبعا   -31

 ............................إشارة  كون بت       
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 أجب عن األسئلة التالية:
 جب عن األسئلة التالية:أ           Y  2+X   →   2+Y  +  X +  :التاليالتلقائي التفاعل مسعينًا ب -1

 .Y لعنصرلقياسي لا ختزالاال جهد من..........................  X لعنصرلقياسي لا ختزالاال جهد -أ
 .................من الفلزأكثر نشاطًا  ................الفلز  -ب
 .....................هو   X , Yفي الخلية الجلفانية المكونة من القطبين  (كاثودموجب )القطب الال  -ت
 في السلسلة اإللكتروكيميائية.من حيث الترتيب  Yالعنصر  ...................... Xالعنصر  -ج
 .....................هو   X , Yالمكونة من القطبين الرمز االصطالحي للخلية الجلفانية  -ح
 .................هو   X , Y القطبين نصف التفاعل الحادث عند االنود في الخلية الجلفانية المكونة من -خ
 ...............هو   X , Y القطبين ود في الخلية الجلفانية المكونة منكاثالحادث عند النصف التفاعل  -د
 

  التالية  القياسيةمن قيم جهود االختزال  مالكل منها قيمة   , M( X , Y , Z , L (الفلزات االفتراضية التالية    -2

(+0.85 V ,-2.38 V, -0.58 V,+0.15V ,-1.03V)         بعضها    الفلزات الى محاليل مركباتاضيفت هذه 
 وكانت النتائج كما هي ممثلة في المعادالت التالية:البعض ،        

(aq) 
2++ X (s)→ Y (aq) 

2++ Y (s)X 

(aq) 
2++ Z (s)M→  (aq) 

2+M+  (s)Z 

(aq) 
2++ Y (s)→ L (aq) 

2++ L (s)Y 

(aq) 
2+M+  (s)→ X (aq) 

2++ X (s)M 

 :اكمال الفراغات في الجمل التالية  و المطلوب
 هذه العناصر بالنسبة لبعضها البعض حسب قيم جهود اختزالها القياسية في السلسلة قطاب أب يرتت( 1

 )اكتب قيم جهد االختزال القياسي أمام القطب ( :االلكتروكيميائية كالتالي     
 الترتيب في السلسلة                    قيم جهود االختزال القياسية                             

……………                                  …………….                     → -………+ 2e 
……………                                  …………….                     → -………+ 2e 
……………                                  …………….                     → -………+ 2e 
……………                                  …………….                     → -………+ 2e 
……………                                  …………….                     → -………+ 2e 
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 ...................أن يختزل مركبات العناصر يستطيع  ( X( العنصر )2

 ................قادرًا على أن يؤكسد العناصر  (Y+2( الكاتيون )3

 ( أصعب المركبات اختزااًل هو مركب العنصر ................بينما أسهلها اختزااًل هو مركب العنصر ................4

اما العناصر التي التحل محله هي .....................العناصر التي تحل محل هيدروجين االحماض المخففة هي ( 5

 )علما بان جهد االختزال القياسي للهيدروجين يساوى صفر(................... 

من كاتيونات   اختزاالً سهل وا...................من كاتيونات العناصر  اختزاالً يعتبر أصعب  H+( كاتيون الهيدروجين6
 .................. العناصر 

واكثر ميال الى ...................الى االختزال من كاتيونات العناصر  اقل ميالً يعتبر  H+( كاتيون الهيدروجين7
 .................. االختزال من كاتيونات العناصر 

 ..............كاتيون الميال الى االختزال هو  ها بينما اكثر  ........... الختزال هو الى اميال  ات كاتيونهذه ال( اقل 8 
يمكن ال العناصر التي بينما  ..................هي الحالة العنصرية على ( العناصر التي يمكن وجودها في الطبيعة 9 

 .................هيالحالة العنصرية على وجودها في الطبيعة 
 ................. خوفًا عليه من التأكل فإنه يغطى بأحد العناصر (X)لحماية العنصر ( 10

 .................ر ( في إناء مصنوع من العنص2M+) ( ال يجوز حفظ محلول يحتوي على الكاتيون 11

 عند عمل خاليا جلفانية من هذه االقطاب، فإن القطب الذي ال يمكن ان يكون كاثودا في أي خلية  (12
 القطب الذي ال يمكن ان يكون أنودا في أي خلية منها ............ بينمامنها هو قطب العنصر 

أنودا أو كاثودا  في أي خلية هو قطب ............ أما القطب الذي يمكن أن يسلك هو قطب العنصر 
 ............العنصر 

 في هذه  الخلية يكون هو  لموجب ا ، فإن القطبY, Mعند عمل خلية جلفانية من قطبي العنصرين  (13
 ............فيها يكون هو قطب العنصر  السالب  القطب ............ بينماقطب العنصر        
 ، هي التي تتكون من  cellEالخلية الجلفانية التي يمكن عملها من االقطاب السابقة بحيث يكون  لها أكبر (14

 لهذه الخلية  تساوي ................فولت . cellEقطبي العنصرين ........و........... وقيمة      
 ( ، Yهو قطب العنصر ) ( بحيث كان الكاثود فيها1.18V( إذا اريد عمل خلية جلفانية جهدها القياسي يساوي )15

 فإن قطب األنود يكون هو قطب العنصر .................     
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  في هذه أنوداً عند عمل خلية جلفانية أحد أقطابها هو قطب الهيدروجين القياسي ،فإن االقطاب التي تسلك ( 16
 في هذه الخاليا هي أقطاب كاثودًا الخاليا هي أقطاب العناصر ................أما االقطاب التي تسلك      
 العناصر ................     
 حدث التفاعل التالي بشكل تلقائي ؟ ولماذا؟ ( بين بالحساب هل يمكن ان ي17

M                                                         +  2+→  L 2+L +   M 

 

 ثم أجب عن األسئلة التالية:جيدًا لعدد من أنصاف التفاعالت، ادرسه  ةول التالي جهود االختزال القياسييبين الجد -3

 .................... هو في هذا الجدول أضعف عامل مختزل  -أ

 .................... هو  في هذا الجدول أقوى عامل مؤكسد -ب

 ......... أكثر العناصر قدرة على فقد اإللكترونات هو  -ج

 ............هو Cu+2واختزال Mgالذي  يستطيع أكسدة  الفلز  -د

  المكونة من قطبيالجلفانية لقياسي  للخلية اجهد الاحسب  -هـ 
 .Agو  Mg العنصرين     

 .................... .................... .................... 
 :Ag و Feي العنصرينقطبالمكونة من جلفانية الخلية الفي  -و

 ونصف تفاعل االختزال عند الكاثود هو................ ......... قطب العنصر هو)القطب السالب(األنود يكون  -    
 ؟)فسر إجابتك مستعينًا بالمعادالت( Feفي وعاء مصنوع من  Cu+2كاتيوناتهل يمكن حفظ محلول أحد أمالح  -ز

 .......... وهفيها قطب األنود يكون ، باستخدام خلية تحليلية  Agبطبقة من الفضة  Feحديد مفتاح عند طالء  -ط

 ........بينما الكاثود هو     

 ولماذا؟يحدث بشكل تلقائي أم ال ؟    Cu + Fe → + Fe 2+Cu+2ما إذا كان التفاعل التالي بين بالحساب  -ي

 ؟ )فسر إجابتك( هل التفاعل السابق يصلح ألن يكون التفاعل النهائي الكلي لخلية جلفانية -ك

 ة الخارصين.من نصف خلية النحاس و نصف خلي ةمكونالجلفانية )فولتية( الخلية لاكتب الرمز اإلصطالحي ل  -ل

 

 

(oE فولت)  االختزالنصف تفاعل 

-0.44 Fe →-- -+ 2e 2+Fe 

-2.92 K →-- -+ e +K 

+0.34 Cu →-- -+ 2e 2+Cu 

+1.36 -2 Cl→-- -+ 2e2Cl  

-2.37 Mg →-- -+ 2e 2+Mg 

+0.80 Ag →-- -+ e +Ag 
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 حياته خالل المشاهدات حاول إيجاد تفسير لبعض الظواهر و سلطان السلسلة اإللكتروكيميائية  ةسابعد در     -4
 .مستعينًا بالمعادالت الكيميائية كلما أمكنو  العملية ، فهل لك أن تساعده في ذلك معطيًا تفسيرًا علميًا صحيحاً         

 من الصوديوم في الماء.صغيرة  ةمصحوبًا بفرقعة عند وضع قطع اشتعالحدوث  -أ

 .أو الكيروسين وجود الصوديوم في مختبر المدرسة محفوظًا تحت سطح الزيت -ب

 .للهواء الرطب  اً معرض عند تركهعلى الحديد )المعروفة بصدأ الحديد( اللون بنية تكون طبقة  -ج

 . IIفي محلول كبريتات النحاسالمغمور مسمار الحديد  على سطحترسب طبقة بنية من النحاس  -د

 في صناعة الحلي.والبالتين استخدام الذهب و الفضة  -ه

 س

 صحح العبارات التالية التي تحتها خط، جزء من السلسلة الكهروكيميائية الذي يمثل جدول التالي لاعتمادًا على ا 
 عناصر الفلزية افتراضية . X- Y - Zو عناصر فلزية افتراضية  A –B- C- D  أنت علم إذا 
 

 

 

 

 

 

 

 .الكيميائي  نشاطهذه العناصر من حيث الأقل  Aيعتبر العنصر االفتراضي  -1
     ........................................................................................................................................ 

 .مركباتها  محاليل في  العناصر التي تسبقه أن يختزل كاتيونات  Dالعنصر االفتراضي كاتيون يستطيع  -2
    ........................................................................................................... 
 .  Bوال يختزل  Dيؤكسد Cالعنصر االفتراضي   -3

    ........................................................................................................... 
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 .اذا توفرت الظروف المناسبة  يحل محل كاتيون الهيدروجين في مركباته ال  B  العنصر االفتراضي -4
     ........................................................................................................... 
 .  مختزل مل اعك اها أقو   Xالعنصر االفتراضي  -5
    ........................................................................................................... 
 .Bأو  Aفي أواني مصنوعة من العنصر   Cالعنصر  يحتوي كاتيون حفظ محلول مكن ي -6
    ........................................................................................................... 

 .Bيحتوي كاتيون الفلز عند وضعه في محلول  Bذرات الفلز بطبقة من   Cيتغطى العنصر االفتراضي  -7
    ........................................................................................................... 

 منفردة.  في الطبيعة بصورة  Aيوجد العنصر االفتراضي    -8
    ........................................................................................................... 
 .  ؤكسد م  كعامل  أقواها  A االفتراضي العنصر -9

      ........................................................................................................... 
 مركباتها. لاليمحويطردها من  Y ، X يحل محل انيونات  Zاالفتراضي لعنصر ا -10

    .............................................................................................................. 
 .Xالعنصر جزيء  وال يختزل  Z انيونات   يؤكسد  Yاالفتراضي  العنصر -11

    ................................................................................................................. 
 يحدث التفاعل بشكل تلقائي. Y يحتوي انيون العنصرمع محلول  Zاالفتراضي  عنصرعند تفاعل ال -12     

................................................................................................................. 
 : التالي اجب عما يليالجدول  المبينة فياعتمادا على جهود االختزال القياسية ألنصاف التفاعالت س   

(v)oE نصف تفاعل االختزال 
-0.25 + 2e      →   Ni 2+Ni 

+0.80 +  e     →    Ag + Ag 

-1.18 + 2e    →     Mn 2+Mn 

+1.06 +   2e    →    Br   -2Br 

-0.44 +  2e     →    Fe  2+Fe 

+0.34 +  2e   →     Cu  2+Cu 

 حدد العامل المؤكسد األقوى  -1
.............................................................................................................. 
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cell أي عنصرين يكونان خلية جلفانية بأعلى جهد -2
0E ؟ احسب جهد هذه الخليةcell

0E  
.............................................................................................................. 

 في وعاء من الفضة ؟ فسر اجابتك اعتمادا على قيمة  IIهل يمكن حفظ محلول مائي من كبريات النحاس -3
 جهد االختزال القياسي لكل منهما  .

.............................................................................................................. 
 عند عمل خلية مكونة من قطبي النيكل والحديد : -4

 أي القطبين يمثل الكاثود  -أ
.................................................................................................... 

 وضح اتجاه سريان اإللكترونات في الدائرة الخارجية . -ب
.................................................................................................... 

 اكتب الرمز االصطالحي لهذه الخلية . -ج
.................................................................................................... 

 اكتب نصف التفاعل الحادث عند نصف خلية األنود. -د
.................................................................................................... 

 س التفاعل التالي يحدث في إحدى الخاليا الجلفانية :
+    2 Cr           2+  →       3Mn    3+ 3Mn   +  2 Cr 

 أي العبارات التالية صحيحة ؟  ولماذا ؟   
cellجهد الخلية  -1

0E  سالب 
................................................................................................ 

 المنجنيز هو األنود -2
................................................................................................ 

 نجنيز الى الكروم .اإللكترونات تسري في الدائرة الخارجية من الم -3
................................................................................................ 

 عملية األكسدة تحدث عند قطب الكروم  -4
................................................................................................ 

 امل مؤكسد أقوى من المنجنيز الكروم ع -5
................................................................................................ 

 تتحرك أنيونات  الجسر الملحي الى محلول نصف خلية الكروم .  -6
................................................................................................ 

 اشارة قطب المنجنيز سالبة  -7
................................................................................................ 
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 يمكن للمنجنيز ان يختزل أيونات الكروم   -8
................................................................................................ 

 تزداد كتلة قطب المنجنيز  -9
................................................................................................ 

 س وضح ما اذا كان التفاعل التالي كما هو مكتوب  يحدث تلقائيا ام ال مع ذكر السبب :
2+                               + Ni                 Fe + Ni 2+Fe 

 القياسية لكل من :تزال االخعلما بان جهود 
0.25v -/Ni = 2+0.44 v                  Ni-/Fe = 2+Fe 

 القياسي  استخدم الجدول التالي والذي يمثل أنصاف التفاعل لثالثة عناصر وبجانب كل نصف جهد اختزالهس 
 :يه جابة عن األسئلة التي تلاإل في 

( V ) 0E نصف التفاعل 
-1.66 + 3e      →      Al 3+ Al  

-0.14 + 2e     →   Sn2+ Sn 

+0.8 + e    →     Ag +Ag 

 رتب المواد التالية تصاعديًا وفق قوتها كعوامل مؤكسدة :  -1
+                                 ,  Ag2+       ,   Sn      3+  Al 

................................................................................................ 
 : رتب المواد التالية وفق قوتها   كعوامل مختزلة    -2

Ag   ,    Al    , Sn                          
................................................................................................ 

 حدى الخاليا الجلفانيةإتمثل المعادلة التالية التفاعل الذي يحدث في س 
                                   

(aq) 
2++ Cd(s) Ni                  (s)+ Cd (aq)

2+Ni 

 حدد كل من األنود والكاثود واكتب شحنتيهما  -1
........................................................................................... 

........................................................................................... 
 اكتب معادلة نصف األكسدة -2

........................................................................................... 
 اكتب نصف تفاعل االختزال -3

........................................................................................... 
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 وضح اتجاه حركة اإللكترونات في الدائرة الخارجية  -4
........................................................................................... 

 ماذا سيحدث لكتلة كل من قطبي لخلية  -5
........................................................................................... 

 خلية الجلفانيةاكتب الرمز االصطالحي الذي يمثل هذه ال -6
........................................................................................... 

 اشرح حركة األيونات في الجسر الملحي  -7
........................................................................................... 

  -س

   التفاعل التالي :
(aq) 

2++ X(s) Cu   →  (s)+ X (aq)
2+Cu  يتم بشكل تلقائي مستمر ثم تم توصيل 

 القياسية  في خلية جلفانية .  Ag /+Agمع نصف خلية الفضة  X /2+Xنصف الخلية  
(  على الترتيب V , +0.8v 0.34القياسي لكل من الفضة والنحاس يساوي )  ، فإذا علمت أن جهد االختزال 

 والمطلوب:
  في الخلية الجلفانية والكاثود األنود من كل حدد -1

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

........................................................................................... 
 لتفاعل الحادث عند كل من نصفي الخلية ا نصف معادلة اكتب -2

........................................................................................... 
  الخارجية الدائرة في اإللكترونات حركة اتجاه وضح -3

........................................................................................... 
 الجلفانية  لخليةا قطبي من كل لكتلة سيحدث ماذا -5

........................................................................................... 
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 س مستعينا  بالخلية  الجلفانية  الموضحة بالرسم التالي اجب عن االسئلة التي تليه:

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  احسب جهد االختزال القياسي لنصف خلية الكروم  -1
........................................................................................... 
........................................................................................... 

 لتفاعل الحادثين عند كل من االنود والكاثود ، ثم معادلة التفاعل النهائي للخلية. انصفي  معادلة اكتب-2
........................................................................................... 

  اكتب الرمز االصطالحي للخلية .-3
........................................................................................... 

 . لخليةا في نص من كل عند اكتب التغيرات التي تحدث -4

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

  تحدث بصفة تلقائية مستمرة :   س مستعينا  بالتفاعالت التالية التي
(aq) 

2+Zn+ (s) Pb   →  (s)Zn+  (aq)
2+Pb  

  
                                                                                                     (aq)

2+Ti+ (s) Zn   →  (s)Ti+  (aq)
2+Zn  

  هل التفاعل التالي       
(aq) 

2+Pb+    (s)Ti   →  (s)Pb+ (aq) 
2+Ti  يحدث بصفة تلقائية مستمرة أم ال ؟ ولماذا؟ 

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

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

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

e
- 

Cr 

=  0.74  V 0E 

 نصف خلية الهيدروجين

e
- 

3+Cr 

 نصف خلية الكروم

2(g)H 

(101 KPa ) 
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 مصهور كلوريد الصوديوم قطباها من الجرافيت خليتان إلكتروليتيتان متصلتان علي التوالي تحتوي الخلية األولي علي س 

وصلتا معا بمصدر للتيار  لكربون وقطباها من امركز من كلوريد الصوديوم   وتحتوي الخلية  الثانية علي محلول

 :والمطلوبالكهربائي المستمر 

 هل تسمح الدائرة الكهربائية بمرور التيار الكهربائي إذا كان كلوريد الصوديوم صلب )ليس مصهورا(؟ ولماذا؟ -1

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

 .بين بالمعادالت نواتج التحليل الكهربائي في الخلية االولى  -2

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

عند األنود =   لماءل)القياسية   جهود االختزال إذا علمت ان بين بالمعادالت نواتج التحليل الكهربائي في الخلية الثانية   -3

1.23V 1.36=  أنيونات الكلوريد وV, 2.74-=  الصوديوم كاتيوناتوV    0.42-=  الماء عند الكاثودV  ) .   

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

 التحليل الكهربائي لمحلول كلوريد الصوديوم المركز بين قطبين خاملين يتصاعد غاز الكلور عند االنود  عند -4
 وال يتصاعد غاز االكسجين .     

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

 
 ( فسر لماذا يمكن الحصول على غاز الكلور بالتحليل الكهربائي لمحاليل أمالحه .4من البند ) -5

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

 بالتحليل الكهربائي  2Fمستعينا بجهود االختزال في الكتاب المدرسي هل يمكن الحصول على غاز الفلور   -6
 .(F-لمحاليل مائية تحتوي أنيونات الفلوريد)      

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

 من التفاعالت الحادثة عند الكاثود في الخليتين هل يمكن الحصول على الصوديوم بالتحليل الكهربائي لمحلول  -7
 كلوريد الصوديوم ؟ ولماذا؟   

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

 ( هل يمكن الحصول على االلومنيوم بالتحليل الكهربائي لمحاليل امالحه المائية ؟ ولماذا؟  7من اجابتك في البند ) -8
 لزم االمر.استعين بجهود االختزال القياسية في الكتاب المدرسي إذا 

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

 
 

 



الجزء الثاني  – يبنك أسئلة الكيمياء للصف الحادي عشر علم- اللجنة الفنية المشتركة للكيمياء-علوملل الفني العام توجيهال  

 

 الهيدروكربونية الوحدة الخامسة : المركبات 

 اكتب االسم أو المصطلح العلمي الدال على العبارات التالية السؤال االول :

 الوحيد للمركبات العضوية هو الكائنات الحية التي تنتجها . نظرية اعتقد العلماء بسببها أن المصدر  -1
                                                                                           )......................  ( 

 تحضيرها من مواد غير عضوية المادة العضوية التي دحضت نظرية القوة الحيوية واستطاع فولر -2
    (Cl4AgCNO + NH                                                             . ))......................  ( 

 )  ......................(علم الكيمياء الذي يهتم بدراسة المركبات التي تحتوي على عنصر الكربون وتفاعالتها.  -3
 مى بعنصر الحضارة أو العنصر األساسي للحياة على األرض بسبب أهميته في عملية العنصر الذي سُ   -4

 )  ......................(البناء الضوئي .                                                                        
 علي عنصر الكربون ماعدا بعض االستثناءات مثل غازي اول اكسيد الكربون  المركبات التي تحتوي -5

                                                                            وثاني اكسيد الكربون . 
                                                                                          ()...................... 

 )  ......................(                           مركبات عضوية تحتوي علي الكربون و الهيدروجين فقط -6

 )  ......................(.                   مركبات جميع الروابط بين ذرات الكربون فيها روابط تساهمية أحادية-7
 ثالثية واحدة بين ذرتي رابطة تساهمية و أعلي األقل ، علي رابطة تساهمية ثنائية واحدة  ،  مركبات تحتوي  -8

 )  .....................( .                                                                               كربون     
 ات ، األكسجين ، النيتروجين إلخ مثل الهالوجينمركبات تحتوي علي الكربون و الهيدروجين و عناصر أخري -9

                                                 )......................  ( 
 والمركبات المشابهة لحلقة البنزين في الصيغة التركيبية والسلوك  (6H6Cأساسها حلقة البنزين)مركبات -10
 )  ......................( الكيميائي .                                                                               
 )  ......................(               صحيح           عبر عن عدد ذرات المركب  بأصغر رقمالصيغة التي تُ -11
 ويمكن الحصول عليها بضرب الصيغة  للمركب التي تمثل مكونات جزئ المركباو الحقيقية  الصيغة الواقعية-12
 ...................(..)                                                                       . األولية بمضاعف    
 .....(                                                                                      .........).........الكربون أبسط أنواع الهيدروكربونات وتحتوي علي روابط تساهميه أحادية فقط بين ذرات -13
                                                                                       .ضمنياً فيه الروابط الموجودة   جميعظهر تال احد أنواع الصيغ الكيميائية في الكيمياء العضوية و -14

                                                                                          ......................  ( ) 
  .  2n+1HnC يغة العامة لها هيوالص فقط أحاديةة على تكوين روابط تساهمية ر مجموعة قاد  -15

 )  ......................(           أو المجموعة التي تتألف من االلكان المقابل بعد نزع ذرة هيدروجين منه.       
 مجموعة ويختلف كل مركب فيها عن الذي يسبقه بزيادة  ،متتالية من المركبات الهيدروكربونية مجموعة  -16

 )  ......................(                                                       . واحدة فقط “2CH”ميثيلين        



الجزء الثاني  – يبنك أسئلة الكيمياء للصف الحادي عشر علم- اللجنة الفنية المشتركة للكيمياء-علوملل الفني العام توجيهال  

 

 الكانات تحتوي ، باستثناء الميثان ، على سالسل من ذرات الكربون مرتبطة ببعضها بعضًا بروابط تساهمية  -17
 )  ......................(                                                                           أحادية .       

                                                                            االلكانات التي تتكون عند إضافة مجموعة األلكيل البديلة إلى االلكانات مستقيمة السلسلة. -18
                                                                                          )......................  ( 

 النظام الذي اعتمد في تسمية االلكانات مستقيمة السلسلة ويتألف من قسمين االول منها يدل على عدد ذرات   -19
 الذي يضاف الى  ((ان))السلسة والثاني منها ، ثابت لكافة أعضاء المجموعة وهو المقطع الكربون المتواجدة في       

 )  ......................(نهاية القسم االول من االسم.                                                            
 .جزئ الهيدروكربون األساسيو المجموعة التي يمكن أن تحل محل ذرة الهيدروجين في أالذرة -20
                                                                           )......................  ( 

 االسم حسب نظام االيوباك لأللكان مستقيم السلسلة الذي يحتوي على ست ذرات كربون. -21
                                                                                           )......................  ( 

 )  ......................(  السلسة. ةمستقيم اتالى االلكانالبديلة مجموعة األلكيل  الكانات تتكون عند اضافة -22
 )  ......................(           .كربون تساهمية ثنائية  –الهيدروكربونات التي تحتوي علي روابط كربون  -23
 )  ......................(ثمارها.               ج انضيعمل على إو  اتالنمو في النباتأبسط االلكينات ، يحفز  -24
 كربون  –كربون تساهمية ثنائية أو روابط كربون  –المركبات العضوية التي تحتوي علي روابط كربون  -25

 )  ......................(                                                             تساهميه ثالثية.        
 )  ......................(           ساهمية ثالثية  كربون ت –كربون  ةالهيدروكربونات التي تحتوي علي رابط-26
 .()  .................هيدروكربون ترتبط فيه ذرتا كربون او أكثر في السلسلة بروابط تساهمية ثنائية أو ثالثية. -27
 .(...............الهيدروكربون الذي ُتكون كل ذرة كربون فيه اربع روابط تساهمية أحادية مع الذرات االخرى.).. -28
 )  ......................(                 .2n+HnC  2مركبات هيدروكربونية مشبعة ،وصيغتها الجزيئية العامة  -29
 )  ......................(               .2nHnC مركبات هيدروكربونية غير مشبعة ،وصيغتها الجزيئية العامة  -30
                     .2nHnC-  2مركبات هيدروكربونية غير مشبعة)تحتوي على رابطة تساهمية ثالثية( ،وصيغتها الجزيئية العامة  -31

                                                                                           )......................  ( 
 لحام الفوالذ الذي يعرف بلحام األكسجين.  كوقود في عمليات، ويستخدم  األلكاينات أبسط  -32

                                                                                           )......................  ( 
 على حد سواء وتتم بوجود كمية وافرة  من   غير المشبعة المشبعة و ها الهيدروكربونات في شاركتفاعالت ت-33
 )  ......................(            االكسجين وينتج منها ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء.               
   مع  ى تفاعالت تمتاز بها الهيدروكربونات المشبعة و الحلقية، و فيها تستبدل ذرة هيدروجين أو أكثر بذرات أخر -34

 )  ......................(                                   الكربونية.  الحفاظ علي سلسلة المركب     
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 نها تكوين مركبات عوجود مادة محفزة ، ينتج في تفاعالت تمتاز بها الهيدروكربونات غير المشبعة و تتم عادة -35
 )  ......................(                              مشبعة.                  
 ولكنها تختلف من حيث الصيغة التركيبية أو التركيب البنائي لك نفس التركيب الكيميائيتتمالتي جزئيات ال-36

 أو مركبات لها نفس الصيغة الجزيئية ولكنها تختلف في ترتيب الذرات وارتباطاتها في الجزيء .     
                                                                            )......................  ( 
 )  ....................(  ركبات لها الصيغة الجزيئية نفسها ولكنها تختلف من حيث الصيغ التركيبية والخواصم-37
    ترتيب الذرات في تختلف لكنها و نفسه عدد الذرات يحدث بين مركبات تتألف من  نوع من )التشاكل(االيزوميرزم  -38

 )  ......................(.                                         ي صيغها التركيبيةف والروابط في ما بينها أي     
 في الصيغة تختلف لكنها و يحدث بين المركبات التي لها نفس الصيغة الجزيئية  نوع من )التشاكل(االيزوميرزم -39

 )  ......................( التركيبية نتيجة االختالف في السلسلة الكربونية نفسها.                                   
 المجموعة الوظيفية نفسها  نفسها و الجزيئية الصيغة لها  مركباتيحدث بين  نوع من )التشاكل(االيزوميرزم  -40

 )  ......................(      المميزة.ة وظيفيالموقع المجموعة لكنها تختلف في والسلسلة الكربونية نفسها و       
 المجموعة نوع تختلف في لكنها و نفسها لها الصيغة الجزيئية  مركباتيحدث بين  نوع من )التشاكل(االيزوميرزم  -41

 )  ......................(            المميزة لنوع معين من المركبات .          الوظيفية       
 يعتبران من مصادر الطاقة غير المتجددة  والمهمة في عالمنا ويسميان بالوقود االحفوري . -42

                                                                                  )......................  ( 
 الى ال يمكن استخدامها بشكل مناسب اال بعد أن تفصل مادة لزجة مكونة من مزيج من هيدروكربونات مختلفة، -43

 )  ......................(                                         مشتقاتها  بوساطة عملية التقطير التجزيئي.      
 ......................() عملية يتم من خاللها فصل مكونات النفط على اساس اختالف درجات غليانها.         -44
 ..........(...........)   .ابسط هيدروكربون عطري() البنزين يرجع الفضل له في اكتشاف ودراسةعالم إنجليزي -45
 )......................(                     لجزيء البنزين .  يالتكوين الحلقفرضية عالم يعتبر اول من وضع -46
 )......................(              .  1925ألول مرة عام الرمز الدائري للعطرية صطلح االذي عالم ال-47

 .)ذرات الكربون فيها ترتبط مع بعضها لتشكل حلقة (التي تحتوى على حلقة كربون العضوية المركبات اسم -48
                                                                                      )......................  ( 

 )  ......................(          .              المجموعات الخاصة من الهيدروكربونية الحلقية غير المشبعة-49
 )  ......................(                 مصطلح يستخدم لوصف أي مادة يشبه الترابط فيها ترابط البنزين .  -50
  سداسي االضالع س من رؤوسأكل ر و سداسية االضالع   اتحلقأول المركبات األروماتية وجزيئه عبارة عن -51

 .....(.........)  ........                    .       عبارة عن ذرة كربون مرتبطة بذرة هيدروجين      
  .صحيحين ومتساويين أو اكثرتمثيل جزيء ما بتركيبين  -52
 )  ......................(                    صحيحين ومتساويين. بتركيبين  البنزينجزيء أو تمثيل  -   
 )  ......................(             بديلة متصلة بحلقة بنزين .  اتتحتوى على مجموعالتي مركبات ال -53
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 االسم الذي يطلق على مشتقات البنزين الثنائية إذا استبدلت ذرتا هيدروجين متصلتان بذرتي كربون  -54
 )  ......................(                                                                         متجاورتين.       

 االسم الذي يطلق على مشتقات البنزين الثنائية إذا استبدلت ذرتا هيدروجين متصلتان بذرتي كربون غير  -55
 )  ......................(                                           متجاورتين ويفصلهما ذرتان من الكربون .      

   .ن حذف ذرة هيدروجين من حلقة البنزينعناتج ( ال5H6C-)شق االسم الذي يطلق على ال-56
                                                                                    )......................  ( 

 )  ......................(   .بنزينحلت محل الهيدروجين في جزيء اللتين  يمركبات تحتوى على مجموعتين بد-57
 لتحديد مواقع المجموعات البديلة على ذرتياالحالل مشتقات البنزين ثنائية ستخدم في حالة مصطلح ي-58

 .....(.................)                          فيه.   3,1رقم   الكربون       
 بالنسبة  4في الموقع البديلة  ةالمجموع االحالل إذا كانتمشتقات البنزين ثنائية بادئة تستخدم في حالة -59

 .....(.......)  ..........                                                      للمجموعة االخرى .     
 ناتجة من انحالل الكائنات التي دفنت في التربة منذ ازمنة بعيدة من مثل النفط والغاز الطبيعي مركبات عضوية -60

 )  ......................(                                                   .جدا ،تحت تأثير الحرارة والضغط       

إيثان %10ميثان و %80ذات الكتل المولية المنخفضة ، ويتكون من حوالي  يعتبر مصدرا مهما لاللكانات -61
 بيوتان والنسبة المتبقية تتكون من نيتروجين وهيدروكربونات ذوات كتل مولية اكبر من %2بروبان و        %4   و 

 )  ......................(                                                                  التي سبق ذكرها.        

 النوعين االساسيين للوقود االحفوري ، تكون كل منهما من الحياة البحرية المدفونة تحت الرواسب الموجودة -62
 )  ......................(                           في قيعان المحيطات.                                           

 )  ...................(.المكون الرئيسي للغاز الطبيعي وهو متميز كوقود يحترق على شكل لهب ساخن نظيف -63

 الى نواتج تجزيئية يحتوى كل الخام)تجزئته( تقطير النفط عملية تهدف الى -64
 )  ......................(                                   .مختلفةمنها على عدة هيدروكربونات  

 الى  يستفاد منها صناعياً  عملية يمكن التحكم بها ، لتكسير الهيدروكربونات ذات الكتل المولية الكبيرة التي ال-65
 )  ......................(.               باستخدام  مادة محفزة وحرارة ،  أصغر واكثر نفعاً هيدروكربون جزئيات      
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 : التالية بما يناسبها علمياً في العبارات والمعادالت الفراغات  مألالسؤال الثاني: ا
 .....هو الكائنات الحية التي تنتجها استنادا في ذلك لنظرية...العضوية اعتقد العلماء أن المصدر الوحيد للمركبات  -1
 الكيميائية للمركب العضوي الناتج من تفاعل سيانات الفضة مع كلوريد االمونيوم هي...................الصيغة  -2
 ُيسمى علم الكيمياء الذي يهتم بدراسة المركبات التي تحتوي على عنصر الكربون بالكيمياء .................... -3
 .....................تشترك جميع المواد العضوية في احتوائها على عنصر ... -4
 حيث تستخرج منهما مركبات  ةالمصدرين الرئيسين للمواد العضويالفحم الحجري و  .....................يعتبر  -5

 .أكثر تعقيداً تخدم في تصنيع جزيئات اكبر و بسيطة تس عضوية     
  ...................وعليالبناء الجزيئي للمركبات علي  اعتمدت عملية تصنيف المركبات العضوية اعتمادا كبيراً -6

 من المركب العضوي. التي تشكل جزءاً     
 مثل  ء بعض المركباتستثنابا، ...............علي عنصر   المركبات العضوية  هي المركبات التي تحتوي -7

 ..............عنصر ن يعتبران مركبين غير عضويين رغم احتوائهما علي ياللذ.............و .............    
 بالمركبات....................تحتوي علي الكربون و الهيدروجين فقط المركبات العضوية التي  ُتسمى -8
 .مركبات أليفاتية وعطرية  ىإل  ................تنقسم المركبات  -9

 .مشتقات هيدروكربونية و  ................مركبات ىإل تنقسم المركبات األليفاتية -10
 مع الذرات االخرى...........تساهمية روابط اربع  كربون فيه ةذر  الذي تكون كل  وه المشبع هيدروكربون ال -11

H     H                 H                                                                                             

 إلى المركبات الهيدروكربونية  H - C  -  C – H و :      H-C-H  تنتمي المركبات التي لها الصيغة التركيبية التالية -12
H     H                H                                                                                              

 ............. ألن جميع الروابط بين الذرات فيها تساهمية...................ونوع التهجين الذي تستخدمه       
 ..أفالك ذرة الكربون فيها هو ........................      

 التي يحتوي الجزيء فيها على األقل ، على رابطة تساهمية ..........واحدة المشبعة هي غير المركبات  -13
                        متتاليتين .كربون تي بين ذر أو ............ واحدة       

 ...............إلى المركبات الهيدروكربونية  H - C  = C – H  : ينتمي المركب الذي له الصيغة التركيبية التالية  -14
H     H                                                                                                                                                                            

 ألنه يحتوي على رابطة تساهمية ..............بين ذرتي .............. والتهجين في ذرات الكربون المكونة       
 للروابط الثنائية هو من نوع ..........................       

   تحتوي علي الكربون و الهيدروجين و عناصر أخري مثل الهالوجينات، التي مركبات الهي ................. -15
 .األكسجين ، النيتروجين       

  .....................األولية هي  هصيغتبينما   6O12H6Cالصيغة الجزيئية للجلوكوز هي  -61
 الصيغة  .... بينما............هي صيغته صحيح   الصيغة التي تعبر عن عدد ذرات المركب بأصغر رقم -17

   هي صيغته ................. الحقيقية التي تمثل مكونات جزئ المركب      
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 و  .............هما صيغتان ب ارتباط ذرات العناصر الداخلة في تركيب المركب الكيميائيعن ترتيب و  عبري -18
   ................... 

 االربعة التي تتكون منها المركبات العضوية هي ......والهيدروجين و........والنيتروجينالعناصر االساسية  -19
 . هي..................................... .........عدد الصيغ التي تمثل المركبات العضوية يساوي  -20
 .................يحتوي الوقود المستخدم في السيارات )الجازولين والديزل( على خليط من ..... -21
 من االسباب التي ُتعزى إليها وفرة عدد المركبات العضوية هو قدرة ................المميزة على الترابط مع نفسه  -21

 ومع عناصر اخرى أو إلى كون............... رباعي التكافؤ.      
 وتحتوي علي روابط  أيضًا ...............المشبعة هي أبسط أنواع الهيدروكربونات وُتسمى الهيدروكربونات  -22

 .فقط بين ذرات الكربون .....................      
 بينما صيغته............صيغته الجزيئية ...الذي .................أبسط مثال علي األلكانات هو غاز   -23

 وعدد الروابط التساهمية في ............ وصيغته التركيبية الكاملة هي............التركيبية المكثفة هي        
 الجزيء منه تساوي..................      

 ..........هي  لصيغة الجزيئية العامة لأللكاناتاهي عدد ذرات الكربون في الهيدروكربون ، فإن  nإذا كانت  -24
  بينما لمجموعة االلكيل هي.......................      

 الميثان، علي سالسل من ذرات الكربون متصلة ببعضها  باستثناء  ةاأللكانات مستقيمة السلسلتحتوي -25
 .....................تساهمية  طة روابطاالبعض بوس     

 واحدة  2CHبمجموعة عن الذي يسبقه فيها كل مركب  ، التي يزيدتعتبر األلكانات مستقيمة السلسلة -62
 ......................السالسل مثاال علي      
  3CH2CH3, CH  3CH2CH2CH3CH,    3CH2CH2CH2CH3CHالصيغ الجزيئية التالية  -27

 على الترتيب وبحسب عدد ذرات الكربون فيها تعتبر مثاال على السالسل المتشابهة التركيب من مجموعة       
 .................مستقيمة السلسلة .        

 كوقود لمنطاد الهواء  يستعملو  ضغوط مرتفعةتحت  هتمييع بعد عادة في اسطوانات حفظالغاز الذي ي -28
 . الساخن هو ...........وصيغته التركيبية الكاملة هي ...................     
 .كوقود  في الكثير من الوالعات بعد تمييعه...............غاز  يستخدم-29
 االلكانات أطول كانت درجة غليانها ............ وقوى الجذب بين  في ية الكربون كلما كانت السلسلة -30

 .جزيئاتها................       
 ذو     18H8Cذو السلسلة المستقيمة........... من درجة غليان المركب  24H11Cدرجة غليان المركب  -31

 السلسلة المستقيمة .       
 .يء في الجز  .....................و  الذراتتوضح الصيغة التركيبية الكاملة جميع -32
 رغم تواجدها. C-H وC-C في الصيغة التركيبية المكثفة للهيدروكربون  ............. الروابط  -33
 .................  يساوي  انيوتالب يءجز الصيغة التركيبية المكثفة لفي   CH 2تكرار وحدة الميثيلينعدد -34
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  ذرات الكربون عددها بين بينما ...............يساوي ن روبااألحادية في جزئ الب الروابط التساهميةعدد -35
 في الجزيء نفسه يساوي..............      

 الصيغة الجزيئية لأللكان الذي يحتوي على خمس ذرات كربون هي .......... بينما صيغته التركيبية -36
 المكثفة هي................... والصيغة التركيبية الكاملة لهذا االلكان مستقيم السلسلة هي..................        

 اسم االلكان مستقيم السلسلة الذي يحتوي على ست ذرات كربون هو.................. وصيغته التركيبية   -37
 المكثفة هي........       

 بيوتان على ...........ذرات كربون بينها روابط تساهمية .........عددها يساوي..........يحتوي جزيء ال -38
 الذرة او المجموعة التي يمكن أن تحل محل ذرة الهيدروجين في جزئ الهيدروكربون األساسي ُتسمى  -39

  ............  بالذرة أو المجموعة       
 منه............من األلكان المقابل بعد نزع ذرة  تتألف مجموعة األلكيل -40
 هو.................. 2CH2CH2CH2CH3CH-اسم مجموعة األلكيل ذات الصيغة  -41
 اسم مجموعة األلكيل المشتقة من جزيء البروبان هو.............وصيغته هي ......................... -42
 .لسلسلة..........اتتكون األلكانات  إلي االلكانات مستقيمة السلسلةة األلكيل البديلة عند إضافة مجموع -43
 االسم حسب نظام األيوباك للمركبين ) أ ( ، ) ب ( وحسب الصيغ الكيميائية التالية: -44
 
 
 
 
 
 
 

 ب (هو..................................... للمركب ) أ (  و.................................... للمركب ) 
 ( اجب عن االسئلة التالية :44مستعينا بالسؤال )  -45

السلسلة الكربونية االطول في الجزيء )أ( تتكون من .........ذرات كربون والمجموعات البديلة فيه  -
 .........ورقم عددها ......... وتقع على ذرة الكربون رقم ..........

من .........ذرات كربون والمجموعات البديلة فيه  ( تتكون بالسلسلة الكربونية االطول في الجزيء ) -
 ............ورقم عددها ......... وتقع على ذرة الكربون رقم .......

 ثالثي ميثيل بنتان هي .............................. – 3,2,2الصيغة التركيبية الكاملة للمركب  -46
 غير قطبية ، فإنها تذوب في المذيبات......... وال تذوب في المذيبات .......... نظرًا ألن جزيئات االلكانات  -47
 الهيدروكربونات  تميلو  .....من المعلوم أن االلكانات ليست قطبية ، لذلك فإن قوى التجاذب بين جزيئاتها .. -48

 ..............غليانإلي أن تكون غازات أو سوائل ذات درجة منها ذات الكتل المولية المنخفضة       
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 يعتبر ........ احد المواد العديدة التي تنظم النمو في النبات وتنظم نضج الثمرة بعد جنيها. -49
 كربون  –كربون الروابط في االلكينات فإن  ............ بينما تساهميةفي االلكانات كربون  –كربون الروابط  -50

 .............تساهميةهي روابط       
 ...............ثنائية ب  كربون تساهمية –الهيدروكربونات التي تحتوي علي روابط كربون  ُتسمى -51
 ثنائية واحدة كربون تساهمية –كربون  ةالتي تحتوي علي رابطالصيغة الجزيئية العامة للهيدروكربونات  -52

 هي.............................      
 كربون  –المركبات العضوية التي تحتوي علي روابط كربون الهيدروكربونات غير المشبعة  هي كل -52

 ..................... ةكربون تساهمي –أو روابط كربون  ..................تساهمية       
53- 

  

 

 

 

 

(A) و(B) نستنتج أن:االشكال السابقة  عليه ومن اً مركبات هيدروكربونية و بناء 
 وصيغته الجزيئية يمكن أن تكون ...................... صيغته العامة هي ...............  (A)المركب  •

 ............كربون تساهميه  –روابط كربون ويتميز بوجود روابط  ينتمي لعائلة تسمى .............كما أنه 
 وصيغته الجزيئية يمكن أن تكون ...................... صيغته العامة هي ...............  (B)المركب  •

 ............تساهميه  كربون  –روابط كربون ويتميز بوجود روابط  ينتمي لعائلة تسمى .............كما أنه 
 ذرة هيدروجين هي ............................20 الصيغة الجزيئية لأللكان الذي يحتوي على  -54
 ذرات كربون هي .......................... 8 الصيغة الجزيئية لأللكين الذي يحتوي علي  -55
 ، حيث أن الصيغة الجزيئية للبروبين  صيغة البروبين تقل بمقدار ذرة هيدروجين عن صيغة البروبان -56

 هي.......................... بينما للبروبان هي......................      
 تقل صيغة االلكاين بمقدار ....................ذرات هيدروجين عن صيغة االلكان المقابل. -57

 كربون تساهمية ثنائية واحدة على االقل ، لذلك فإن أبسط االلكينات  -على رابطة كربون  تحتوي االلكينات -58 
 يجب أن يحتوي على ..............ذرة كربون وصيغته الجزيئية هي.............................واسمه         
 القديم هو..........................       
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 كربون تساهمية ثالثية واحدة على االقل ، لذلك فإن أبسط االلكاينات  -بطة كربون تحتوي األلكاينات على را -59
 يجب أن يحتوي على ..............ذرة كربون وصيغته الجزيئية هي...............................واسمه       
 القديم هو..........................       

 ذرات الهيدروجين في الصيغة االولية لجزيء االيثان هي... : ...على الترتيب.نسبة عدد ذرات الكربون الى عدد  -60
 بينما للبروبلين هي................... .................بيوتين هي 2-الصيغة التركيبية الكاملة للمركب  -61
 للمركب التالي:                       هو..................................... االسم حسب نظام االيوباك -62
 

 وللمركب التالي :                     هو...................................                                  
  

 االسم حسب نظام االيوباك للمركب التالي:                       هو.................................. -63
           

 الواحد . يءعدد ذرات الكربون في الجز تمثل  nحيث  ............هي   صيغة الجزيئية العامة لأللكايناتال-64
   الجزيئية ...................... صيغتهكوقود في عمليات لحام الفوالذ ويستخدم األلكاينات مركبات  أبسط-65

 بينما اسمه حسب نظام األيوباك هو............................ ..................... ه الشائع هواسمو      
 مما يجعل الجزيء .................الشكل 0180حسب الصيغة البنائية لإليثاين ، الزاوية بين الروابط  -66
 O2+ (n+1) H   2n CO2                           +   3n+1 O  2n+2 HnC        :المعادلة العامة التالية باستخدام  -67

                           2                                                                                                                      

 اكمل تفاعل االحتراق الكامل للمركب الهيدروكربوني الموضح في المعادلة التالية مع الوزن :         
………..   +    ……………                                           → 2+ O 16H7C 

 بوجود كمية كافية من  تامًا  اً احتراق غير المشبعة علي حد سواءحترق الهيدروكربونات المشبعة و ت -68
 .....................و .........................األكسجين و ينتج منها          

  69-           ................................ 
70-             ................................ 

 71-                 ............................... 
72-    ............................... 
73-     ………….  +   …………..                           2+   3Cl   4CH 
74-              .......................... 
75-        .................................. 
76-             ................................ 
77-         .................................. 

 78 -              ........................... 

            3CH = C CH 3CH 

3             CH2CH 

3= C CH 2CH 
     3CH 

3CH CH -C  ≡CH  
     3CH2CH 

Ni / Δ 

 

+   2-2nH nC

   22H H – C ≡ C – H   +  

  2H            

Ni / Δ 

   2+ H  2-2nH nC Pd  

H – C ≡ C – H   +  

  22Cl            

 5PCl 

  +   ClCH =C 2H

   HCl              +   2CH = HC-3HC

   HCl              +   3CH-CH =C 2H

   O2H            
H – C ≡ C – H   +  

  O2H            

C 0/804SO2H 
 4SOgH 

  +   3HC –C ≡ C  –3 HC

  O2H            

C 0/804SO2H 
 4SOgH 
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 إلى  HXالصيغة العامة للمركبات مشبعة احادية الهالوجين التي تنتج من إضافة هاليد الهيدروجين  -79
 االلكين هي ....................      

 يضاف .................. حيث يجب تطبيق قاعدة   غير متماثلعلي ألكين  HXعند إضافة حمض  -80
 إلي الكربون لمرتبط بالعدد االكبر من ذرات الهيدروجين و................الكربون ا ............. إلى       
 .المرتبط بالعدد االقل من ذرات الهيدروجين       

 .بشكل عام .................عدد ذراتمع ارتفاع ترتفع درجات حرارة غليان الهيدروكربونات  -81
 تفاعالت االحتراق  تشارك فيها الهيدروكربونات المشبعة وغير المشبعة على حد سواء ، بينما تفاعالت  -82

 االستبدال تمتاز بها الهيدروكربونات .............. وتفاعالت االضافة تمتاز بها الهيدروكربونات...........     
 نوع االيزومير )التشاكل( بين كل من الصيغتين التاليتين :  -83

3                                                     CH2=CHCH2CH       ,           3CH=CHCH3CH 

 هو من ايزوميرات )التشاكل( ..........................      
  3CH-CH-3CH   ان روبميثيل ب -2( و 3CH)2CH(3CH2)التشاكل( بين كل من البيوتان) نوع االيزومير -84
                                                                                                                                                                                                   3CH                                                                              

 هو ايزوميرات) تشاكل(..........................        
 OH-2CH-3,   CH   3CH-O-3CH :نوع االيزومير )التشاكل( بين كل من الصيغتين التاليتين -85  
 هو من ايزوميرات )التشاكل( ..........................      

 الهيكلية)التشاكل التركيبي( إلى ثالث أنواع هي: تنقسم االيزوميرات -86
 أيزوميرات.................. -أيزوميرات...............   ج -أيزوميرات.............  ب -أ       

 تنقسم االيزوميرات الفراغية)التشاكل الفراغي( إلى ثالث أنواع هي: -87
 األيزوميرات..............................    -ب   األيزوميرات.......................    -أ       

 عملية فصل مكونات النفط حسب اختالف درجة الغليانُ تسمى التقطير............ -88
 تعتمد عملية التقطير التجزيئي للنفط الخام على اختالف درجة ..........مكوناته.  -89
 هو ......................... الهيدروكربون العطري االساسي من مشتقات النفط -89
 الهيدروكربونات العطرية )البنزين( ............. تفاعاًل )نشاطية( من االلكينات وااللكاينات. -90
 األرينات هي مجموعة خاصة من الهيدروكربونات .................................. -91
 رتبط مع بعضها بروابط تساهمية احادية لتشكل حلقة مقفلة.فيها ت الهيدروكربونات الحلقية ، ذرات .......... -92
 ذرات كربون و صيغته هي  ...............أبسط الهيدروكربونات الحلقية فيه حلقات الكربون مؤلفة من  -93

 ................... و اسمه هو .................        
 وهو حلقة عطرية غير مشبعة ،الروابط الثنائية الظاهريةأبسط المركبات العطرية هو   ................ -94 

  ...............فيه تستقر بـ        
 الهيدروكربونات العطرية هي مركبات عطرية)حلقية( تشبه ........... في سلوكها. -95
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 ه والمركبات التي تشبه......... في سلوكها الكيميائي.مصطلح مركب عطري يطلق على ...........ومشتقات -99

 بسبب وجود روابط تساهمية احادية وروابط تساهمية ثنائية في حلقة البنزين تحدث  ظاهرة ...........  -100
 والتي بسببها يعتبر البنزين .......نشاطا من االلكينات العادية .        

 هكسان الحلقي بسبب ظاهرة .......... التي تحدث فيه.لثباتا من ا يعتبر البنزين أكثر -101
 يمكن تمثيل جزيء البنزين بتركيبين صحيحين ومتساويين وهو ما يسمى ................ -102
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 داخل الحلقة         
 مشتقات البنزين هي المركبات التي تحتوي على ..................متصلة بحلقة البنزين. -104
 فينيل هكسان هي................3-المجموعة البديلة في الفينول هي ................بينما في  -105
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  في المربع المقابل لإلجابة الصحيحة التي تكمل كال من الجمل التالية  )  ( ضع عالمة :الثالثالسؤال 

 دحضت على يديه نظرية القوى الحيوية : تالي اسمائهم أحد العلماء ال .1
                    كيكولي                   فراداي             لرفو    

                                     روبيرت روبنسون 

  : الصيغة التي ينطبق عليها القانون العام  لاللكانات ، هي   .2
 14  H6C        6H6C         10   H6C    6H3C 

  : الصيغة التي تمثل الكانًا من بين الصيغ التالية ، هي  .3
  4 CH             4H2C      6H6C       4H3C 

  ، هو :  اتايناأللك ال يعتبر مناحد المركبات التالية  .4
  4 H3C            14H8C        12   H6C       8H5C 

 نتمي إلى :، ت 10H5C التالية  الصيغة الكيميائية .5
 العطرية          هيدروكربوناتال               األلكاينات           األلكينات             األلكانات  

 كربون ، فإن الصيغة الجزيئية العامة لأللكاين المحتوي على هيدرو كربون في العدد ذرات ال nاذا كانت  .6
    هي:، رابط تساهمية ثالثية واحدة 

2-2nHnC                2nHnC                 2n+2HnC      n+2HnC  
 :ن إف، لكينات بااللكانات عند مقارنة األ  .7

 االلكينات هيدروكربونات اما االلكانات مشتقات هيدروكربونية
 كينات مشبعة اما االلكانات غير مشبعة لاال 

 يمكن تحويل االلكانات الى االلكينات ، وال يمكن العكس
 نسبة الكربون الى الهيدروجين في االلكينات أعلى منها في االلكانات

 فإن عدد ذرات الكربون في ( 12 )إذا كان عدد ذرات الهيدروجين في جزيء أحد األلكانات يساوي  .8
 الجزيء يساوي :  هذا  
 3                       4                      5                          6 

 : هي   ،ثالث ذرات كربون حتوي على الذي يالجزيئية لاللكاين الصيغة  .9
6    H3C          4H3C                    8H3C                   7H3C  

 :  الذي صيغته   درجة غليان هو علىأاحد المركبات التالية له  .10
6    H2C                4CH          18H8C                   12H5C  

 الهيدروكربونات التي تحتوي على روابط تساهمية ثنائية واحدة بين ذرتي كربون ،ُتسمى: .11
 الكاينات                  الكانات حلقية                  الكانات                  الكينات 
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 االلكانات وااللكينات ال تذوب في الماء ألنها مركبات: .12
 قطبية                    غير قطبية              غازية                     أروماتية    

 تخدم  كوقود في عمليات لحام الفوالذ، هو:االلكاين الذي يحترق في االكسجين النقي ليطلق حرارة قوية تس .13
 بنتاين               البروبين                  االيثيلين1-االيثاين                      

 ترتبط ذرتان من الكربون برابطة تساهمية ثالثية في: .14
 االلكانات حلقية         االلكانات                     االلكينات              االلكاينات             

 في أي من الهيدروكربونات التالية ترتبط ذرات الكربون بعدد من الذرات أقل من العدد االقصى الممكن: .15
 االلكانات                  االلكينات               االلكاينات                 االلكينات وااللكاينات معاً     

 أحد الهيدروكربونات التالية لها حلقات من الكربون سداسية االضالع ، والكترونات تشارك فيها أكثر  .16
 من ذرتين ،هي :        
 االلكانات               االلكينات               االلكاينات                  الهيدروكربونات االروماتية       

 ت ذات روابط تساهمية ثنائية أو ثالثية ، هي :أحد الهيدروكربونات التالية ليس .17
 الكانات                  الكينات                  الكاينات                  الكينات حلقية     

 الهيدروكربونات التي تكون فيها ذرات الكربون روابط احادية فقط ومنتظمة في حلقة ، ُتسمى : .18
 االلكينات                االلكاينات                 االلكانات حلقية االلكانات                    

 في االلكانات التي تحتوي على أكثر من ثالث ذرات كربون : .19
 يمكن أن تكون سالسل  مستقيمة أو متفرعة .       
 يوجد له ايزوميرات السلسلة.       
 يوجد له صيغة تركيبية واحدة فقط .        
 ولى والثانية معاً اال        

 : الذي صيغته احد المركبات التالية يعتبر من المركبات الهيدروكربونية ، هو .20
2           CO                  2NH3CH        8H3C                    COOH3CH  

 العنصر الذي يشكل مكونا اساسيا في المركبات العضوية هو: .21
                                           الكربون                  الهيدروجين             االكسجين                 الكلور     

  :، هي  هيدروجين ة ذر  22حتوي على الذي يالجزيئية لأللكان الصيغة  .22
      22   H10C                    22H11C                 22H9C                        22H12C 
 تتفق مع خواص األلكانات ، عدا  العبارات التالية جميع  .23

                   تحتوي على روابط تساهمية احادية       ال تذوب في الماء         غير قطبية                 دائمًا غازات  
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لكين المحتمل  الذي كتلته المولية تساوي ، فإن جميع المركبات التالية تمثل األ C ,1=H=12أن  إذا علمت  .24
56g/mol  واحدًا منها ، هو : عدا 

                            بيوتين 2--ميثيل2-          ميثيل بروبين2-               بيوتين2-              البيوتين    
 :هي،  (6H6C ) الصيغة األولية للبنزين  .25

6 H6C              3H3C              2H2C                         CH 

عن الذي  زيديفيها مثاال على السالسل المتشابهة التركيب حيث كل مركب جميع المجموعات التالية تعتبر   .26
  :  عداميثيلين ، مجموعة ب يسبقه

  بروباين ،بيوتاين، بنتاين     بيوتان،بروبان، بنتان       ايثين، بروبين،بيوتين         بروبان،بيوتان ،بنتان
 : ،هي الصيغة التركيبية الكاملة لأللكان مستقيم السلسلة الذي يحتوي على أربع ذرات كربون  .27

               H  H H  H                                                       
     3CH2CH 2CH3CH                                  H-C-C-C-C -H 

H H H  H           
            3CH2)2(CH3CH           3CH2    CH2     CH3     CH 

 
 :هو    3CH-2CH-2CH-CH-3CH: التاليلمركب ل حسب نظام األيوباكاالسم  .28

            3CH 

 ميثيل بنتان  -2ميثيل بيوتان            -2     ميثيل بنتان      -4       ميثيل بيوتان - 4 
 :، هو  2nHnC-2  تنطبق عليه الصيغة العامةاحد المركبات التالية  .29

  يوتينالب                  البروبين            البروباين             البروبان          
 فقط ، هو : )االستبدال ( احد المركبات التالية يتفاعل باإلحالل .30

 بيوتين - 2               ايثين                   بيوتان                       بنتين 
  :، هو احد المركبات التالية يعتبر من المركبات الهيدروكربونية غير المشبعة  .31

14     H6C            6H3C                  12H5C       10H4C 
 :  ن ان تكون  يمك ال  12H6C  الجزيئية التالية  الصيغة .32

 يتفاعل باإلضافة  لمركب                                         لكين ا         

 مشبع غير لمركب حلقي                                حلقي مشبعمركب 

 بنتين ( هي : -2)  تمثل الصيغة التركيبية المكثفة التي  .33
   3CH-2CH-CH=CH-3CH            3CH-2CH-CC-3CH 
   3CH-2CH-2CH-=CH2CH                     3CH-2CH-2CH-CCH 
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O 2+n H  2n CO 2        O 𝟑𝒏:العامة التالية المعادلة .34

𝟐
+2n HnC  لمركبات : التام حتراقاالتمثل 

  الهيدروكربونات المشبعة        األلكاينات             األلكينات              األلكانات   

  ن تفاعالت :ع تعبر      C-H +X-X        -C-X +H-X-معادلة العامة التالية:        ال .35
  اضافة هاليد                االحتراق         هالوجين إضافة             اإلحالل       

 ن تفاعالت :عيعبر       C=C    +    A-B                   C -C           التفاعل التالي :  .36
                              B        A  

  ستبدالا                حتراقا       ضافة إ             إحالل      
 ينتج :  C0200عند تفاعل االيثين مع الهيدروجين في وجود النيكل الساخن عند درجة تقارب .37

  بنزين                 ن ألكاي      ألكين               ألكان    

          : عند اضافة الهيدروجين الى االيثاين في وجود الباالديوم غير المنشط ينتج  .38
 كحول                      الدهيد                       نثياي                  ايثان     

 :صيغته من كلوريد الهيدروجين الى االيثاين ينتج مركب  يناضافة مولعند ، تبعا لقاعدة ماركونيكوف  .39
    =CHCl2CH              2CHCl-3CH            Cl2CH-3CH                  Cl2CH-Cl2CH 

 :ينتج،  C080عند درجة  IIفي وجود حمض الكبريتيك وكبريتات الزئبقاضافة الماء الى االيثاين عند  .40
 الدهيد                      كيتون                    كحول                        ايثان           

 ينتج ، C080عند درجة  IIوكبريتات الزئبق في وجود حمض الكبريتيكبيوتاين  -2اضافة الماء الىعند  .41
  :مركب صيغته الكيميائية

           3CH-2CH-C-3CH                                   H-C -3CH           
 

             3CH-C -3CH                                     H-C-2CH-HC-3CH                
 : ، يساوي  6H2Cعدد الروابط التساهمية األحادية في المركب ذو الصيغة الكيميائية  .42

         6                                     8               10                         7 
 يديتكون كلور  في الظروف المناسبة مولين من غاز الكلور مع مول من غاز الميثان  تفاعلعند  .43

 :مركب آخر صيغته الهيدروجين و 
      Cl3CH                      2Cl2CH                      3CHCl                         4CCl 

   الهيدروجين في وجود النيكل الساخن عند درجة كمية وافرة من غاز ين مع اتفاعل االيثعند  .44
 : ينتج   C0200تقارب     
  كحول              ل ااإليثان           اإليثين                  اإليثان        

 درجة غليان من بين المركبات التالية ، هو : قلأالمركب الذي له   .45
 الهكسان              الميثان            البروبان               البيوتان     

O 

O O 

O 
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 :  OH2CH-2CH-3CHو    3CH-O-2CH-3CHن صيغتيبين النوع االيزوميرات  .46
 اختالف الوظيفة       موقع المجموعة الوظيفية         سلسلة                                فراغية  

 :  تفاعالتمن  الكلور مع الميثان غاز تفاعل يعتبر .47
 حتراقاال                        االستبدال            هالوجين إضافة هاليد              إضافة         
  مركب  ينتج  الهيدروجين يدكلور  مع ، كربون  ذرتي علي منه الجزيء يحتوي  ألكين هذ تفاعل عند .48

 : يهصيغته الكيميائية ، عضوي       
        2CHCl3=CHCl               CH2Cl              CH2CH3CH                       2=CH2CH 

 الهيدروكربوني األروماتي من بين المركبات الهيدروكربونية التالية هو :المركب    .49
                                                             
                                                  

        

 علي حلقة البنزين ،  1 ,3 الناتج من استبدال ذرتي هيدروجين بمجموعتي ميثيل في األوضاع المركب .50
 :    ُيسمى     

 .بارا  ثنائي ميثيل بنزين             .أورثو ثنائي ميثيل  بنزين               
 .بنزينميثيل ميتا ثنائي                              .الطولوين              

 : احد الخواص التالية ليست من خواص البنزين  .51
 أكثر استقرارا بسبب حدوث الرنين داخل الحلقة               
 ان الحلقي السداسي.من األلك نشاطااقل     
   يتشابه في سلوكه الكيميائي مع االلكانات الحلقية.      
 الدائرة في الصيغة التركيبية للبنزين تمثل الترابط الرنيني فيه.    
 الصيغة التي تبين أعداد الذرات وأنواعها في الجزيء وال تبين الروابط هي  .52

 الصيغة التركيبية           الصيغة الجزيئية  الصيغة التركيبية المكثفة              الصيغة االولية          
 الصيغة التي تبين أعداد الذرات وأنواعها في الجزيء وأيضًا تعبر عن ترتيب وارتباط ذرات عناصره هي  .53

 الصيغة التركيبية المكثفة              الصيغة االولية            الصيغة التركيبية           الصيغة الجزيئية
 تي ال يمكن االستفادة منها في التمييز بين ايزوميرات مركب هي الصيغة ال .54

 الصيغة التركيبية المكثفة              الصيغة االولية            الصيغة التركيبية           الصيغة الجزيئية
 الصيغة األكثر فائدة في التمييز بين االيزوميرات ، هي  .55

 لصيغة االولية           الصيغة التركيبية الكاملة        الصيغة الجزيئيةالصيغة الحلقية                ا
 في بعض مشتقات البنزين تعتبر الحلقة البنزينية المجموعة البديلة ، وُيعتَبر اسم السلسلة الكربونية  .56

 االطول االسم االساسي للمركب وفي هذه الحالة يطلق على الحلقة البنزينية  :   
 فينول                       طولوين                   هكسيل                فينيل       
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 الغاز البترولي السائل الذي يباع في اسطوانات مضغوطة في الحالة السائلة هو مزيج من  .57
 والبيوتين البروبان والبيوتان         الميثان وااليثان           االيثان والبروبان            البروبين

 :الخام يتوقع ان يكون الناتج أواًل التجزيئي للنفط  عملية التقطير في  .58
                له أقل مدى درجات غليان                                     في الحالة الصلبة       

 ذو كتلة جزيئية كبيرة                        له أعلى مدى درجات غليان        
 السؤال الرابع: علل لما يلي تعليال علميا صحيحًا 

 تسمية الكربون "عنصر الحضارة" أو العنصر االساسي للحياة على االرض.-1
  .صنفت المركبات العضوية إلي فئات تجمعها قواسم مشتركة-2
 أو وفرة المركبات العضوية. المركبات العضويةجود العدد الهائل من و -3
 والبروباين وبحسب الصيغة التركيبية لكل منهما من المركبات الهيدروكربونية غير المشبعة.يعتبر االيثاين  -4
 مثاالً ة والمرتبة تصاعديا بحسب عدد ذرات الكربون في السلسلة األلكانات مستقيمة السلسلمجموعة تعتبر -5
 .علي السالسل المتشابهة التركيب   
 . 3O6H3Cوليس  O2CHهي  (6O12H6Cالصيغة االولية للجلوكوز ) -6
 درجة غليان االوكتان أكبر من درجة غليان البنتان ذي السلسلة المستقيمة لكل منهما. -7
  ُتعرف بالصيغة التركيبية المكثفة للبيوتان.  3CH2CH2CH3CHالصيغة التالية  -8
 ايثيل هكسان من األلكانات متفرعة السلسلة . 3- ُيعد -9

 الكتل المولية المنخفضة إلي أن تكون غازات أو سوائل ذات درجة غليان منخفضة.تميل الهيدروكربونات ذات -10
 تسمية األلكينات و االلكاينات بالهيدروكربونات غير المشبعة . -11
 تسمية األلكانات بالهيدروكربونات المشبعة. -12
 .  خطي يء جز وفق صيغته التركيبية بأن شكله في الفراغ  اإليثاين يوصف -13
  بشكل حر؟تدور تسمح لذراته بان الرابطة الثالثية في اإليثاين ال -14
 ال يمكن لتفاعل االضافة ان يحدث بين الميثان والكلور؟ -15
 البنزين أقل نشاطًا من االلكان الحلقي السداسي)الهكسان الحلقي(. -16
 البنزين أقل تفاعاًل  من االلكينات وااللكاينات . -17
 تدل على الهيدروكربونات في السالسل المتشابهة التركيب بشكل صحيح. 2n+2HnCلاللكاناتالصيغة العامة  -18
الصيغة العامة لاللكانات ذات السلسلة المستقيمة تختلف عن  2nHnCالصيغة العامة لاللكانات الحلقية  -19

               2n+2HnC  
 الحلقي إال ان كالهما     الحلقي على ذرتي هيدروجين أقل منه في جزيء الهكسان غير رغم احتواء الهكسان -20

 مشبع .       
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 Cl 2CH2CH3CHوليس 3CHClCH3CHالى البروبين  يتكون  HClعند اضافة  -21
 نضطر احيانا الى كتابة الصيغة التركيبية للمركب العضوي بدال من كتابة الصيغة الجزيئية له. -22

 .أو ال تكفي الصيغة الجزيئية للداللة على المركبات العضوية        
 االلكانات ال تذوب في الماء . -23
 لماذا تعتبر جزيئات االلكانات غير قطبية ؟ -24
 ال يمكن كتابة صيغة تركيبية للميثاين . -25
 في الهيدروكربون تأثيرًا كبيرًا في درجة الغليان. يةالثثالتساهمية والروابط ال ثنائيةالتساهمية ال تؤثر الروابط ال -26
  .موقع المجموعة الوظيفيةات ايزومير من نوع بيوتين  -2بيوتين ، -1مركبين لل االيزوميرات بين الصيغ التركيبية-27
 .نتاج المركبات العطريةإل بنزين )الطولوين( الاستبدال البنزين بميثيل -28
 .بالمركبات العطرية قديماً  ، أنيلين(  الطولوين)األرينات  ية تسم -29
 البنزين كل ذرة كربون لها القدرة على تكوين رابطة تساهمية ثنائية مع ذرة الصيغة التركيبية لجزيء في  -30

 لها.مجاورة الكربون ال      
  .البنزين جزيءالرنين في ب حدوث ما ُيسمى-31
 تسمية الوقود االحفوري بهذا االسم. -32
  .اصفر لهباً  ياالحتراق غير التام للهيدروكربونات يعط -32
 عدم صالحية النفط الخام في االستخدامات الصناعية .-33
 .في برج التقطير التجزيئييمكن تكرير النفط الخام قبل استخدامه بالتقطير -34
 لماذا تعتبر األسماء التالية غير صحيحة ثم اكتب بناء عليه االسم الصحيح حسب نظام االيوباك والصيغة    فسر    س

 التركيبية لالسم الصحيح:      
 ثنائي ميثيل بنتان  -4,3-ايثيل      2-

 بيوتين -3-ثنائي ميثيل     2,2-

 ثنائي ميثيل بنتان    2-

 بيوتاين  -3-ميثيل  2-    

 ثنائي ميثيل بيوتان      4,3-

 ثنائي ميثيل بروبان -3.1     

 بيوتين -2-يثيل إ       2-
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 ثنائي ميثيل بنزين       5,1-

 بصورة صحيحة  :تها  أعد كتابحدد الخطأ في الجمل التالية ثم  : السؤال الخامس

المركبات العضوية  هماحيث تستخرج من ةللمواد العضوي يينالرئيسين المصدر نفط والغاز الطبيعي يعتبر ال -1
 .األكثر تعقيداً تخدم في تصنيع الجزيئات االكبر و البسيطة كي تس

 للمركبات . فقط  اعتمدت عملية تصنيف المركبات العضوية اعتمادا كبيرا علي البناء الجزيئي -2
 .كربون  تيبين ذر واحدة على االقل  تساهمية ثنائية ةرابطالتي تحتوي على المشبعة هي هيدروكربونات ال -3
 المشتقات الهيدروكربونية  هي مركبات تحتوي علي الكربون والهيدروجين فقط    -4
 الكربون  ذرات عدد ازدياد مع يقل ما مركب أيزوميرات عدد -5
 .االيزوميرات بين التمييز في فائدة االكثر هي الجزيئية الصيغة -6
 .الحر بالدوران للذرات تسمح ال االلكاينات في الثنائية التساهمية الرابطة -7
 .8H3C أو4CH   للصيغة ايزوميرات يوجد -8
 .االقل على واحدة كربون  ذرة على يحتوي  الكين أبسط -9

 .المقابل االلكان صيغة عن هيدروجين ذرات أربعة بمقدار المفتوحة السلسلة ذو االلكين صيغة تقل -10
 لها ليس أنه على يدل هذا ،( مثالً  C4H10) الجزيئية الصيغة نفس لها التي المركبات تسمية اختلفت إذا -11

 ( .متشاكالت) ايزوميرات  
 .صحيحاً  يكون  أن يمكن ال بيوتين -2- ايثيل -2 التالي االسم -12
 (.الحلقي الهكسان)السداسي الحلقي االلكان من نشاطاً  أكثر البنزين -13
 .والبيوتان االيثان من خليط هو السائل البترولي زاالغ -14
 صحيح     بأصغر رقم ماالصيغة الجزيئية هي الصيغة التي تعبر عن عدد ذرات مركب  -15
 او الحقيقية للمركب التي تمثل مكونات جزئ المركب.      الصيغة األولية هي الصيغة الواقعية -16

 واحدة على االقل ية ثنائية مهي أبسط أنواع الهيدروكربونات وتحتوي علي روابط تساه األلكانات-18    
 الكربون  تيبين ذر          

 درجة غليان األلكانات مستقيمة السلسلة ترتفع كلما قل عدد ذرات الكربون فيه.-19     
 8يساوي عدد الروابط التساهمية األحادية في جزئ البروبان -20     

 هيدروجين منه. تينتتألف مجموعة األلكيل من األلكان المقابل بعد نزع ذر -21     
  2nHnC-2لها الصيغة الجزيئية األلكينات هي الهيدروكربونات التي -22

 .اتينأبسط أنواع االلكامن يعتبر اإليثين و البروبين -23
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   . 3CH2CHCH2CHو   CCH2CH3CHمن مثل أللكاينات هي هيدروكربونات ا-42
 3CH-CCHهو  المستخدم كوقود في عمليات لحام الفوالذ الذي يعرف بلحام األكسجينلكاين اال -25
 في الهيدروكربون تأثيرًا كبيرًا في درجة يةالثثالتساهمية والروابط ال ثنائيةالتساهمية ال تؤثر الروابط ال -26

  .بين جزيئات األلكانات و األلكينات و االلكاينات  (قوي فان درفالز القوية)قوي تجاذب لوجود الغليان       
 قابلة لالمتزاج مع الماء.كما انها الهواء مخاليط سريعة االشتعال  تشكل الهيدروكربونان مع-27
    .  2CH=CH-3CH إلى  HCl حمضالطبق قاعدة ماركونيكوف عند إضافة نت ال -82

 . مثل تفاعل الميثان مع الكلورالحلقية، مشبعة و تمتاز بها الهيدروكربونات ال ضافةتفاعالت اال -29
نها تكوين عتتم عادة بوجود مادة محفزة ، وينتج و  المشبعة غير تمتاز بها الهيدروكربونات ضافة  تفاعالت اإل-30

 مركبات مشبعة.
ثنائي ميثيل -2,2ميثيل بروبان ،  -2هي  12H5Cمن الصيغ التركيبية المتوقعة لاللكانات ذات الصيغة الجزيئية -31

     ايزوميرات موقع المجموعة الوظيفية  .بروبان ونوع التشاكل)االيزوميرات( بينهما هو 

                                H-C-2CH-2HC-3CH  و   3CH-2CH-C-3CH  :نصيغتيبين الااليزوميرات )المتشاكالت(  -32
 .أيزوميرات موقع المجموعة الوظيفيةمن       

 برج خاص.بالتكثيف في  بحسب درجة غليانها  النفط مكوناتفصل يمكن  -33
 منه .قل سمية افضل  من ميثيل البنزين في انتاج المركبات العطرية ألنه أالبنزين  -34
 يحتوي على ستة روابط ثالثة منها ثنائية والثالثة االخرى ثالثية . 6H6Cإن البنزين ذو الصيغة الجزيئية -35
 تستعمل المصطلحات اورثو وميتا وبارا في تسمية مشتقات البنزين . -36
 يسلك البنزين سلوك االلكينات فقط بسبب وجود ظاهرة الرنين فيه.-37
 البنتان الحلقي يعد متشاكال )ايزوميرزم( للبنتان غير الحلقي. -38
 الهيدروكربونات االروماتية هي التي تحتوي على حلقات بنزين بوصفها جزءًا من صيغته التركيبية. -39
   في الطبيعة ( ذرات كربون االقل وفرة 6( او )5المؤلفة من )الهيدروكربونات الحلقية  -40
 المركبات العطريةب تسمى قديماً وكانت الحلقية المشبعة  ناتالهيدروكربو هي المجموعة الخاصة من  ريناتاال  -41
   مصدرا مهما لاللكانات ذات الكتل المولية الكبيرة . يعتبرالطبيعي الغاز  -42
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 بالتقطير التجزيئي .يمكن استخدام النفط الخام قبل تكريره  -46
 العملية التي يتم خاللها تكسير جزيئات الهيدروكربونات ذات الكتل المولية الصغيرة الى جزيئات  -47

 هيدروكربونات اكبر واكثر فائدة تسمى التكسير الحراري.         
 :وضح اجابتك بكتابة المعادالت الكيميائية الرمزية فقط  الحصول على سادس :السؤال ال

 هاليدات الهيدروكربون )المشبعة( من االيثين -1
 الدهيد )االيثانال( من االيثاين وما تحتاج اليه  -2
 وما تحتاج اليه. كيتون من االلكاين المناسب -3
 وما تحتاج اليه بروبين 1-كحول من  -4
 االيثان من االيثاين مرة ومن االيثين مرة اخرى . -5
 تحتاج اليهوما  االيثين من االيثاين -6
 ( من الميثان4CClرابع كلوريد الكربون) -7

 وضح بالمعادالت الكيميائية الرمزية فقط  ماذا يحدث في الحاالت التالية : سابع :السؤال ال
 االحتراق التام للميثان -1
 االحتراق التام لاليثاين  -2
 االحتراق التام لاليثين  -3
 بروبين في وجود حمض الكبريتيك كمادة محفزة. 1-اضافة الماء الى  -4
 .C080عند درجة  IIبيوتاين في وجود حمض الكبريتيك وكبريتات الزئبق -2اضافة الماء الى  -5
 .C080عند درجة  IIاضافة الماء الى االيثاين  في وجود حمض الكبريتيك وكبريتات الزئبق -6
 االيثاين تفاعل مولين من حمض الهيدروكلوريك مع  -7
 اضافة كلوريد الهيدروجين  إلى البروبين -8
 C0200تفاعل االيثاين مع الهيدروجين في وجود النيكل الساخن عند درجة تقارب -9
 

 

 

 

 



الجزء الثاني  – يبنك أسئلة الكيمياء للصف الحادي عشر علم- اللجنة الفنية المشتركة للكيمياء-علوملل الفني العام توجيهال  

 

  ما يلي حسب المطلوب بالجدول:قارن بين كل م - ثامنالسؤال ال

 البنزين الهكسان الحلقى وجه المقارنة
 ........................ ........................ الصيغة التركيبية
 الهيدروكربون 

 (حلقي عطري  -مشبع  حلقي غير-حلقي مشبع )
....................... ....................... 

 ظاهرة الرنين
 ........................ ........................ (حدثت ال – حدثت) 

 أو االستقرار الثبات
 ........................ ........................ ( اقل -متساوي  -اكثر)

 النشاط
 ........................ ........................ ( اقل -متساوي  -اكثر)

 ما يلي حسب المطلوب بالجدول:قارن بين كل م - تاسعالسؤال ال

 

 

 

 

 لكايناتاال  االلكينات لكاناتاال  وجه المقارنة
 العائلة الرابطة

 ( C-C , C=C , CC) ........................ ........................ ........................ 

 االصيغة الجزيئية العامة
(2nHnC 2-2nHnC- 2n+2HnC) 

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

 ........................ ........................ ........................ (n=3مثال)

 ........................ ........................ ........................ اسم المركب

 ........................ ........................ ........................ الصيغة التركيبية 

 تفاعالته
 ........................ ........................ ........................ استبدال)احالل( (-)إضافة



الجزء الثاني  – يبنك أسئلة الكيمياء للصف الحادي عشر علم- اللجنة الفنية المشتركة للكيمياء-علوملل الفني العام توجيهال  

 

 اكمل خريطة المفاهيم التالية :  -1        السؤال الثامن:

 

 

 

 

 

 

 

 

 وفق التي جاءت فيه أستخدم المفاهيم الموضحة في الشكل التالي لرسم خريطة مفاهيم تنظم األفكار الرئيسة  -2

 :الشكل المبين      

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 دقيق وماء

 الهيدروكربونات 

 االلكاينات   .............. الكانات 

............. 
2nHnC ............. 

 االيثاين ............. الميثان

  ............. 4H2C ............. 

 دقيق وماء

........... 

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

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

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

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

 الهيدروكربونات 

 االلكانات

 االلكينات 

 

2n+2HnC 
2nHnC 

2-2nHnC 
 االيثين

 

 الميثان

 االلكاينات

 4CH االيثاين

4H2C 

 

2H2C 
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 ه:استخدم المفاهيم الموضحة في الشكل التالي لرسم خريطة تنظم االفكار الرئيسية التي جاءت في-3
     الهندسية -البصرية )الضوئية( -)الموضعي( موقع المجموعة الوظيفية  - الفراغية)المتشاكالت(األيزوميرات    

 االيزوميرات)المتشاكالت( -السلسلة –اختالف الوظيفة  -)التركيبية أو البنائية(  الهيكلية )المتشاكالت(األيزوميرات

 ه:التي جاءت فياستخدم المفاهيم الموضحة في الشكل التالي لرسم خريطة تنظم االفكار الرئيسية   -4
  –هيدروكربون مشبع  -هيدروكربون غير مشبع –مركب عضوي  -الكين  -الكاين   -الكان –هيدروكربون      
 الكان متفرع  -سالسل متشابهة -الكان مستقيم السلسلة -رنين -مركب عطري  –أرين -هيدروكربون حلقي      
 بترول/نفط خام  -الغاز الطبيعي -فوري وقود أح -مجموعة بديلة -مجموعة الكيل -السلسلة      

 ه:استخدم المفاهيم الموضحة في الشكل التالي لرسم خريطة تنظم االفكار الرئيسية التي جاءت في -5
 –هيدروكربونات اليفاتية )مستقيمة ومتفرعة السلسلة( –بترول  -وقود احفوري  -مصادر الطاقة            
  -باختالف درجات الغليان -غاز الميثان -يبرج التقطير التجزيئ -غاز طبيعي -المكون الرئيسي له          
 البنزين. –مشتقات النفط  – هيدروكربون عطري            

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 



الجزء الثاني  – يبنك أسئلة الكيمياء للصف الحادي عشر علم- اللجنة الفنية المشتركة للكيمياء-علوملل الفني العام توجيهال  

 

 حسب المطلوب بالجدول:مثل الحلقات المقفلة لاللكانات الحلقية التالية س  

 تمثيل الحلقات المقفلة االلكان الحلقي

 ........................ ........................ بروبان حلقى

 

 بيوتان حلقى

 

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

 

 بنتان حلقى

 

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

 
  : الجدولبمطلوب ال الكاملة لكل من المركبات التالية حسباكتب الصيغة التركيبية  س   

 الكاملةالصيغة التركيبية  االسم حسب االيوباك الكاملةالصيغة التركيبية  االسم حسب االيوباك

 ................... (ثنائي فينيل)فينيل بنزين ................... )اورثو ثنائي ميثيل بنزين(

 ................... الطولوين)ميثيل البنزين( ................... ثنائي ميثيل البنزين– 1،2

 ................... انبنت فينيل-2 ................... ميتا ثنائي ميثيل بنزين

 ................... فينيل البروبان-2 ................... يلينابارا ز 

 ........................ الفينول ................... الهكسان الحلقى

 

 نبروبيل البنزي -3-ايثيل1-
 

 .......................... إيثيل البنزين ...................
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  : الجدولبمطلوب ال لكل من المركبات التالية حسب الكاملةاكتب الصيغة التركيبية  س   

 الكاملةالصيغة التركيبية  االسم حسب االيوباك الكاملةالصيغة التركيبية  االسم حسب االيوباك

 ................... بروبانال ................... ثنائي ميثيل بنتان – 2،2

 ................... االيثانول ................... بيوتين-1-إيثيل – 2

 ................... بروبانون  ................... بنتين-2-ميثيل – 3

-2-ميثيل -2-إيثيل – 3
 بنتين

 ................... ثنائي ميثيل ايثر ...................

 ........................ بنتين-2-يثيلم – 4 ................... الهكسان  يثيلم – 3

 .......................... بروبيلين ................... بيوتين         2-

 .......................... االستيلين ................... بروباين

 س اكتب االسم حسب نظام االيوباك لكل من المركبات التالية حسب المطلوب بالجدول:

 الكاملةالصيغة التركيبية  االسم حسب االيوباك الكاملةالصيغة التركيبية  االسم حسب االيوباك

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

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

3CHCHCH2CH2CH 

................... 
OH            

 
................... 3CH2CH2CHCCH 

................... 
3         CH 

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

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

 

 

 

 

 

3CH-2CH 

3CH-2CH 



الجزء الثاني  – يبنك أسئلة الكيمياء للصف الحادي عشر علم- اللجنة الفنية المشتركة للكيمياء-علوملل الفني العام توجيهال  

 

 :  اجب عن االسئلة التالية: س
 ذرات كربون ، ثم اكتب اسم كل منها  4اكتب الصيغ التركيبية الكاملة اللكان والكين والكاين يحتوي على  -1

 االيوباك  ثم فسر سبب اختالف عدد ذرات الهيدروجين في كل منها.حسب نظام      
 
 لكين يحتوي على العدد نفسه من ذرات الكربون ؟لكان عنها أل كيف تختلف الصيغة الجزيئية أل  -2

 

 ين يحتوي على العدد نفسه من ذرات الكربون ؟الكلكان عنها أل كيف تختلف الصيغة الجزيئية لأل  -3

 

 االيزوميرات في الكيمياء العضوية لها صيغ جزيئية مماثلة لكن لها تراكيب بنائية مختلفة واسماء تذكر أن  -4
 مختلفة أيضًا بحسب تسمية االيوباك والمطلوب:     

 فسر يجب أن تكون أليزوميرين الكتلة المولية نفسها .  -أ   
   CH3-O-CH3 , CH3CH2OHارسم الصيغ التركيبية الكاملة لكل من المركبين التاليين: -ب 
 ما أوجه الشبه واالختالف بين هذين المركبين. من الصيغ التركيبية للمركبين في )ب(  -ج
 

 إذا علمت ان الصيغ التالية لمركبات هيدروكربونية مستقيمة السلسلة ، رتب ما يلي تصاعديًا تبعًا  -5
 (6H2C-12H5C-18H8C-10H4Cلدرجة الغليان:   )       

 االيوباكنظام االسم حسب كتابة مع   H6C   14لكان صيغته الجزيئيةكل ال  الصيغ التركيبية المتوقعةاكتب  -6
     .( بين كل منهايزوميرات مركب ، ثم بين نوع المتشاكالت )األلكل      

 االسم حسب كتابة مع   10H4C   الجزيئية ةصيغلل  المتوقعة )الهيكلية( التركيبية جميع االيزوميراتاكتب  -7
     .( بين كل منهايزوميرات مركب ، ثم بين نوع المتشاكالت )األلكل   االيوباكنظام      

 :كل مركب مما يلي اكتب االيزومير التركيبي )الهيكلي( ل -8
 
 
 

 ثم حدد نوع االيزوميرات )المتشاكالت( بين الصيغ التركيبيية لكل مركب مما سبق.     
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 عند تفاعل مول واحد منه مع  2nHnC-2يحتوي على ذرتي كربون وصيغته الجزيئية العامة  Aمركب عضوي -9

والذي عند تفاعله  Bتكون مركب عضوي  C0200في وجود النيكل الساخن عند درجة تقاربمول واحد من الهيدروجين 
 5PClغاز الكلور في وجود من مولينمع  Aالمركب منواحد مول  تفاعل بينما عند Cمع الكلور يتكون المركب 

          والمطلوب:.     Dيتكون المركب 
  

 ...............هي ...........له التركيبية والصيغة الكيميائية  ............................  Aكتابة اسم المركب  –1
 ...............هي ...........له التركيبية والصيغة الكيميائية  ............................. Bكتابة اسم المركب -2
 ..............هي ...........له التركيبية والصيغة الكيميائية  ............................. Cكتابة اسم المركب -3
 كتابة المعادالت الكيميائية الموضحة لكل تفاعل مما سبق.-4
 

======================================================================= 
 

 B، والثاني   2nHnCاألول يحتوي على ثالث ذرات كربون وصيغته الجزيئية العامة  A  ،Bمركبين عضويين -10
حمض الكبريتيك  ، عند إضافة الماء إلى األول بوجود  2nHnC-2يحتوي على ذرتي كربون وصيغته الجزيئية العامة 

عند  IIفي وجود حمض الكبريتيك وكبريتات الزئبقبينما عند إضافة الماء إلى الثاني   C كمادة محفزة تكون المركب
    Dتكون المركب .C080درجة 

            والمطلوب:
 ..........................هي له التركيبية والصيغة الكيميائية  ............................  Aكتابة اسم المركب  –1
 ...............هي ...........له التركيبية والصيغة الكيميائية  ............................. Bكتابة اسم المركب -2
 .......................................................هي ........... Cلمركب التركيبية لالصيغة الكيميائية  كتابة -3
 .......................................................هي ........... Dلمركب التركيبية لالصيغة الكيميائية  كتابة -4
 كتابة المعادالت الكيميائية الموضحة لكل تفاعل مما سبق. -5

 

 

 نرجو لكم التوفيق والنجاح بنائنا الطلبة وأانتهت االسئلة 

 

.. 


