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الوحدة الخامسة
سرعة التفاعل واالتزان الكيميائي
))Reaction Rate andChemical Equilibrium

الفصل األول

سرعة التفاعل ((Reaction Rate

حمول أنشطة وأسئمة البنود
سؤال( :صفحة :)11

1
1
تكوف CO2
 3معدؿ سرعة استيالؾ  2 = O2معدؿ سرعة ّ

- 1

1
1
معدؿ سرعة استيالؾ = O2
2
3

×  0.4موؿ /لتر .ث

معدؿ سرعة استيالؾ  0.6 = O2موؿ /لتر .ث

1
1
تكوف = H2O
عة
سر
معدؿ
ّ
2
2

- 2

تكوف CO2
معدؿ سرعة ّ

تكوف  0.4 = CO2موؿ /لتر .ث
تكوف  = H2Oمعدؿ سرعة ّ
معدؿ سرعة ّ

- 3

1
1
تكوف = CO2
معدؿ سرعة
معدؿ سرعة التفاعؿ =
ّ
ّ
2
2

×  0.2 = 0.4موؿ /لتر .ث

سؤال( :صفحة :)13
لحساب السرعة المحظية عند الزمف  200ثانية ،نجد ميل المماس لهذا المنحنى عند تلك النقطة ،وذلك بأخذ
أيّ نقطتين تقعان على مماس المنحنى ،ولتكن النقطتان( :صفر  ، 800( ، )0.090 ،صفر) ،وبتطبيق
الع الة ،فنّ :
َع
0.095  0.0
[C H Cl ]
-= 4 9
السرعة المحظية = ميؿ المماس = -
ز
0.0  650

= 10 ×1.462

4-

موؿ /لتر .ث.

السرعة المحظية عند الزمف  200ثانية أكبر مف السرعة المحظية عند الزمف  600ثانية.
2

سؤال( :صفحة :)19


أف كالً مف درجة الح اررة ،والتركيز ثابتتيف؛ لكف مساحة السطح
في تجربة (أ) ،وتجربة (ب) نالحظ ّ



تجربة (ب) ،وتجربة ( د) ليما نفس مساحة السطح ،والتركيز؛ لكف درجة ح اررة التجربة (د) زادت

في تجربة (ب) أكبر (مسحوؽ) بالتالي سرعة التفاعؿ أكبر في تجربة (ب) .
بالتالي سرعة التفاعؿ في تجربة (د) أكبر .

تجربة (ج) ،وتجربة (د) درجة ح اررتيما ثابتة ،وليما نفس مساحة السطح لكف تركيز المادة المتفاعمة



 HClفي تجربة (ج) أكبر بالتالي سرعة التفاعؿ في تجربة (ج) أكبر.

حمول أسئمة الفصل األول( :صفحة :)20

مما يأتي:
السؤال األول :اختر رمز اإلجابة الصحيحة في كؿ ّ
الفسرة

1

2

3

4

رمز اإلجابة

ج

أ

ب

أ

عرؼ ما يأتي:
السؤال الثانيّ :
الفعاؿ.
معدؿ سرعة التفاعؿ ،والحفّازات ،والتصادـ ّ


معدل سرعة التفاعل :مقدار زيادة التركيز الموالري ألحد نواتج التفاعؿ ،أو مقدار نقص التركيز الموالري ألحد
المتفاعالت في وحدة الزمف.

 الحفازات :مادة كيميائية تُضاؼ إلى التفاعؿ الكيميائي ،فتزيد مف سرعتو دوف أف تُستيمؾ.
الفعال :ىو امتالؾ التصادـ الناتج ّبيف جزيئات المواد المتفاعمة حد أدنى مف الطاقة
 التصادم ّ
تسمى طاقة التنشيط ،وأف يكوف التصادـ في اإلتجاه المناسب إلعطاء النواتج .

3

ًّ مف اآلتية:
السؤال الثالث :عمِّؿ كال
 - 1تَزداد ُسرعة التفاعؿ بزيادة درجة الح اررة.

ألف زيادة درجة الح اررة تؤدي إلى زيادة معدؿ طاقة حركة الجزيئات ،وبالتالي يزداد عدد الجزيئات

الفعالة ،وىذا يزيد مف سرعة
المتفاعمة التي تمتمؾ طاقة التنشيط ،مما يزيد مف عدد التصادمات ّ

التفاعؿ.

َ - 2يحترؽ َمسحوؽ الفحـ في اليواء أسرع مف احتراؽ قطع الفحـ المساوية ليا في الكتمة.
ألف مساحة سطح مسحوؽ الفحـ أكبر.

 - 3يزيد العامؿ المساعد مف سرعة التفاعؿ الكيميائي.
ألف العامؿ المساعد يقدـ مسا اًر جديداً لمتفاعؿ بطاقة تنشيط أقؿ ،وذلؾ يزيد مف عدد التصادمات
الفعالة ،والذي بدوره يزيد مف سرعة التفاعؿ.
ّ

السؤال الرابع:

تغير تركيز )  ( N 2 O5مف ( ) 2.33إلى ( )2.08موؿ /لتر خالؿ  184دقيقة في التفاعؿ اآلتي:
إذا ّ
) 2 N 2O5 ( g )  4 NO2 ( g )  O2 ( g

معدؿ استيالؾ ) . ( N 2 O5
 -1احسب ّ
تكوف ) . ( NO2
 -2احسب ّ
معدؿ ّ

معدؿ سرعة التفاعؿ.
 -3احسب ّ
الحل:
[N 2O5 ]
معدؿ سرعة استيالؾ ]- = [N2O5
)1
ّ
ز
2.33  2.08
=  3-10×1.36موؿ /لتر .دقيقة.
=-
0.0  184
3-

تكوف ] 2 = [NO2معدؿ استيالؾ ]10 × 1.36 X 2 = [N2O5
)2
ّ
معدؿ ّ
=  3-10 × 2.72موؿ /لتر.دقيقة.

1
1
[N 2O5 ]
=-
 )3معدؿ سرعة التفاعؿ = × -
2
2
ز

× 10 × 1.36

3-

=  4-10 × 6.8موؿ /لتر .دقيقة.

4

الفصل الثاني
االتزان الكيميائي )(Chemical Equilibrium

حمول األنشطة وأسئمة البنود
سؤال( :صفحة :)28
- 1

Cu 2 
2
 Ag  

- 2

 F    H3O  
 HF

= Kc
= Kc

Kc =  O2 3 - 3

سؤال( :صفحة :)30
 - 1عند سحب  CH4مف وعاء التفاعؿ ينحاز التفاعؿ نحو النواتج؛ لتعويض جزء مف النقص
الحاصؿ في تركيز CH4؛ لموصوؿ إلى حالة اتزاف جديدة.

 - 2عند سحب ] [H2مف وعاء التفاعؿ ينحاز التفاعؿ نحو المتفاعالت؛ لتعويض جزء مف النقص
الحاصؿ في تركيز ][H2؛ لموصوؿ إلى حالة اتزاف جديدة.
- 3إضافة  COإلى وعاء التفاعؿ يؤدي إلى انحياز التفاعؿ نحو النواتج؛ ما يزيد مف كمية  CH4و
H2O؛ أي زيادة تركيز النواتج ،ونقصاف تركيز .H2

سؤال( :صفحة :)32
أف التفاعؿ ماص لمح اررة؛ فإف زيادة
 - 1تأثير زيادة درجة الح اررة عمى تركيز مكونات التفاعؿ ،وبما ّ

درجة الح اررة يؤدي إلى زيادة تركيز النواتج ( N2و  ،)H2وخفض تركيز المتفاعالت ( )NH3عمماً
بأف حجـ النظاـ يبقى ثابتاً.

أف التفاعؿ ماص لمحراة ،فإف زيادة درجة الح اررة سيؤدي إلى زيادة قيمة ثابت االتزاف
 - 2بما ّ
لمتفاعؿ.

5

https://www.wepal.net/library/?app=content.list&level=12&semester=2&subject=4

سؤال( :صفحة :)33
ال تأثير لمضغط عند تساوي عدد موالت المتفاعالت الغازية مع عدد موالت النواتج الغازية في معادلة
التفاعؿ الموزونة.
سؤال( :صفحة :)34
 - 1ينحاز التفاعؿ نحو النواتج فتزداد عدد موالت . SO3
 - 2ينحاز التفاعؿ نحو المتفاعالت فتقؿ عدد موالت .SO3
 - 3ينحاز التفاعؿ نحو النواتج فتزداد عدد موالت .SO3
 - 4ينحاز التفاعؿ نحو المتفاعالت فتقؿ عدد موالت .SO3

سؤال( :صفحة :)37

CH4    H 2O
3
CO H 2 

= Kc

CH4    0.85
3
 0.29 1.3

=4

تركيز  CH4عند االتزاف =  3.0موؿ /لتر.
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حمول أسئمة الفصل الثاني( :صفحة :)39

مما يأتي:
السؤال األول :اختر رمز اإلجابة الصحيحة في كؿ ّ
الفسرة

1

2

3

4

5

رمز اإلجابة

د

ب

د

ب

ج

السؤال الثاني:
وضح المقصود بالمفاىيـ اآلتية:
ّ


تعرض نظاـ ُمتزف إلى مؤثر خارجي كتغيُّر التركيز ،أو درجة الح اررة ،أو
مبدأ لوتشاتمييه " :إذا ّ

فإف النظاـ ُيعدؿ مف حالتو لتقميؿ أثر ذلؾ المؤثر.
الضغط أحدث فيو اضطراباًّ ،

 االتزان الديناميكي :ىو الحالة التي تتساوى فييا سرعة العمميتيف المتعاكستيف دوف توقؼ.
 ثابت االتزان  :نسبة حاصؿ ضرب تراكيز المواد الناتجة إلى حاصؿ ضرب تراكيز المواد
المتفاعمة ،ك ّؿ منوـ ا مرفوع إلى قوة يساوي معامميا في المعادلة الموزونة.
السؤال الثالث:
مما يأتي:
اكتب تعبير ثابت االتزاف  Kcلك ّؿ ّ
(1

)H2(g) + C2N2(g

)2HCN(g

 HCN
 H 2 C2 N 2 
2

(2

)HCN(aq) + OH-(aq

= Kc

)CN-(aq) + H2O(l


Kc =  HCN  OH 

CN  

)3

)Na2CO3(s) + H2O(g) + CO2(g

)2NaHCO3(s

]Kc = [CO2][H2O
7
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السؤال الرابع:
معينة ،فإذا
) H2(g) + I2(gعند درجة ح اررة ّ

المتزف )2HI(g
عممت ّ
إذا ّ
أف  Kcيساوي  9لمتفاعؿ ُ
أف عدد موالت
تـ خمط موالت متساوية مف  H2و I2في وعاء مغمؽ ،سعتو( )1لتر ،وعند االتزافُ ،وجد ّ
 HIتساوي  0.2مولعند درجة الح اررة نفسيا ،احسب:
 -2عدد موالت  H2االبتدائية.

 -1تركيز  ، H2و I2عند االتزاف.
الحل:

ص
ن
=   H 2  -1
1
ح

 ص موؿ /لتر.

0.2
ن
( التركيز عند االتزاف ) =   HI
1
ح

ص
ن
=   I2 
1
ح

،

 ص موؿ /لتر.

 0.2 موؿ /لتر
)2HI(g

)I2(g) + H2(g

التركيز االبتدائي

صفر

ص

ص

التغير في التركيز

2+س

-س

-س

0.2

ص0.1 -

2س

التركيز عند االتزاف
 2س = 0.2

HI
Kc =  
 H 2  I2 
2
 0.2 
2
 ص  0.1 

ص -س

ص-س
ص0.1-

ومنيا س = 0.1

2

 0.2 

 ص  0.1 

=3

=  9بأخذ الجذر التربيعي لمطرفيف
ص =  0.17موؿ/لتر

التركيز عند االتزاف لكؿ مف (  H2و  = )I2ص 0.07 = 0.1 – 0.17 = 0.1 -موؿ/لتر.
 -2بما أف الحجـ يساوي  1لتر فإف عدد الموالت االبتدائية لـ  = H2ص =  0.17موؿ
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حمول أسئمة الوحدة( :صفحة :)41

مما يأتي:
السؤال األول :اختر رمز اإلجابة الصحيحة في كؿ ّ
الفسرة

1

2

3

4

5

6

رمز اإلجابة

ج

د

أ

د

ج

د

السؤال الثاني:
مما يأتي:
فسر كال
ّ
ًّ ّ

 - 1ألف جسـ االنساف يحتوي عمى انزيمات تعمؿ كحفّازات ،تعمؿ عمى زيادة سرعة التفاعؿ دوف
الحاجة إلى رفع درجة الح اررة.
 - 2لعدـ احتواء ىذه الدقائؽ عمى الحد األدنى مف الطاقة ( طاقة التنشيط ) الالزمة لحدوث التفاعؿ
واالتجاه المناسب لحدوث التفاعؿ.
 - 3ألنو عند االتزاف تتساوى سرعة التفاعؿ االمامي وسرعة التفاعؿ العكسي.

السؤال الثالث:
المتزف اآلتي:
ما أثر ك ّؿ مف اآلتية عمى إنتاج الميثانوؿ  CH3OHحسب النظاـ ُ
) CO(g) + 2H2(g؟
ح اررة CH3OH (g) +
 - 1إضافة .CO
ينحاز التفاعؿ نحو النواتج (اليميف) فيزداد انتاج  CH3OHلموصوؿ إلى حالة اتزاف جديدة.
 -2خفض درجة الح اررة.
ينحاز التفاعؿ نحو النواتج (اليميف) فيزداد انتاج  CH3OHلموصوؿ إلى حالة اتزاف جديدة.
 -3تقميؿ حجـ وعاء التفاعؿ.
ينحاز التفاعؿ نحو النواتج (اليميف) فيزداد انتاج  CH3OHلموصوؿ إلى حالة اتزاف جديدة.
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السؤال الرابع:
يبيف الشكؿ أدناه تغير التراكيز مع مرور الزمف لمواد التفاعؿ االفتراضي اآلتي:
ّ
)A(g
)2B (g) + C(g
اعتماداًعمى الشكؿ ،أجب عف األسئمة اآلتية:

حدد عمى الشكؿ المنحنى الخاص بك ّؿ مادة مف مواد التفاعؿ.
ّ- 1
- 2ما الزمف الذي وصؿ عنده التفاعؿ لحالة اتزاف؟
ِ- 3ج ْد قيمة ثابت االتزاف ( )Kcلمتفاعؿ االفتراضي السابؽ.

الحل:

 A ، C ، B- 1ترتيب المنحنيات مف أعمى إلى أسفؿ.

- 2الزمف الذي وصؿ عنده التفاعؿ لحالة االتزاف =  4ث.

=

= Kc- 3

= 1.08

السؤال الخامس:
) ،PCl5( gسخنت كمية مف  PCl5في وعاء سعتو

المتزف اآلتيPCl3( g)+ Cl2( g):
في التفاعؿ ُ
 12لتر ،ووجد أنو يحتوي عند االتزاف عمى  0.21 = PCl5موؿ 0.32 = PCl3 ،موؿ0.32 = Cl2 ،
موؿ ،احسب النسبة المئوية لتفكؾ  PCl5عند اإلتزاف.
10
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الحل:

0.32
ن
=   Cl2  -1
12
ح

ن 0.21
=   PCl5 
12
ح

0.32
ن
=   PCl3 
12
ح

 0.0266 موؿ /لتر.

 0.0266 موؿ /لتر.

 0.0175 موؿ /لتر.
)PCl3( g) + Cl2( g

التركيز االبتدائي

)PCl5( g

التغير في التركيز

صفر
+س

صفر

ص

التركيز عند االتزاف

0.0266

0.0266

ص -س =

+س

س0.0175

تركيز  PCl5عند االتزاف = ص -س = 0.0175
ص =  0.0441 = 0.0266 + 0.0175موؿ /لتر
النسبة المئوية لتفكؾ ( = PCl5تركيز PCl5المتفكؾ  /التركيز االبتدائي ل ػ % 100 X )PCl5
= (% 60.32 = %100 × )0.0441 / 0.0266
السؤال السادس:
تغير تركيز المادة  Aمع الزمف حسب
يبيف الشكؿ المجاور ّ
ّ

المعادلة الموزونة اآلتيةA → 2C :

 -1احسب السرعة المحظية عند الثانية العاشرة.
 -2احسب سرعة زيادة  Cفي الفترة بيف (صفر) ث و( )10ث.
الحل:

 - 1السرعة المحظية =  A   -
0.5  0.0
=-
0.0  25
  ز
 - 2سرعة تكوف

] A   × 2 - = [C
  ز

=  0.02موؿ /لتر .ث

0.6  0.3
=×2-
0.0  10

=  0.06موؿ /لتر .ث
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الوحدة السادسة
الكيمياء العضوية
()Organic Chemistry
الفصل األول

الهيدروكربونات ((Hydrocarbons

حمول األنشطة وأسئمة البنود
نشاط(( :)1صفحة :)47
صنؼ المرّكبات السابقة إلى ىيدروكربوناتُ مشبعة وغيرُ مشبعة.
ّ .1
مشبعة  :المركبات المشار الييا باالرقاـ 1،4،5،6،9

غير مشبعة  :المركبات المشار الييا باالرقاـ 2،3،7،8
 .2حدد رتبة الرابطة بيف ذرات الكربوف في المرّكبيف .4 ،2
رتبة الرابطة في

CH2

 H2Cتساوي  ، 2ورتبة الرابطة في

H2
C
H2C

CH2
CH2

H2C

تساوي 1

ياضية بيف عدد ذرات الكربوف وعدد ذرات الييدروجيف
الصيغة العامة التي تبيف العالقة الر ّ
 .3ما ّ
لؿمركبات 1،5،6؟

الصيغة العامة:
ّ

CnH2n+2

 .4الصيغة العامة لممركبات الحمقية المشبعةCnH2n :
 .5أي مف الصيغ البنائية السابقة تمثؿ متشكالت؟
اإلجابة :المركبات المشار الييا باالرقاـ .5،6
نشاط تعزيزي( :صفحة :)48
لديػػؾ مركػػب ىيدروكربونػػي ،صيغتػػو الجزيئيػػة  ، C4H8اسػػتخدـ نمػػاذج الػػذرات فػػي بنػػاء نمػػاذج
مختمفػػة ليػػذا المرّكػػب.
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سؤال( :صفحة :)51
المكونة ألطوؿ سمسمة في كؿ مف المرّكبيف عمى الترتيب
ذرات الكربوف
عدد ّ
ّ
ذرات
،
ذرات
ّ 7
ّ 8

سؤال( :صفحة :)53

ارسـ الصيغةّ البنائية لممرّكب -3،3ثنائي إيثيؿ بنتاف.
C2H5

CH3CH2CCH2CH3
C2H5

سؤال( :صفحة :)54
سـ المرّكب اآلتي حسب نظاـ األيوباؾ:
C2H5

CH3CH2CH2CCH2CH3

-3إيثيؿ-3-ميثيؿ ىكساف

CH3

سؤال( :صفحة  :)57سـ األلكينات اآلتية ،حسب نظاـ االيوباؾ.
CH3

CHCH3

CH2CH2CH2CH3
C

CH3CH2CCH
CH3

-4،4ثنائي ميثيؿ-2-ىكسيف

CH3CH

CH2CH3

-3إيثيؿ-2-ىبتيف

-2بروبيؿ-1-بنتيف

سؤال( :صفحة  :)58سـ األلكاينات اآلتية ،حسب نظاـ األيوباؾ.
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نشاط (( :)2صفحة :)59
تأمؿ ىذه
الصيغ
ّ
تُمثّؿ ّ
البنائية اآلتية ثالث متش ّكالت أللكيف يحتوي عمى أربع ذرات كربوفّ ،

ثـ أجب عف األسئمة التي تؿيىا:
الصيغّ ،

(أ)

(ج)

(ب)

سـ كالً مف المتش ّكالت أ ،ب ،ج.
ِّ -1
ب-2 .بيوتيف

أ-1 .بيوتيف

ج-3 .ميثيؿ-1-بروبيف

 -2باستخداـ نماذج الذرات ،مثّؿ المتش ّكالت السابقة.

-1بيوتيف

-2بيوتيف

-3ميثيؿ-1-بروبيف

أي المتش ّكالت السابقة يمكف تمثيمو بأكثر مف طريقة؟
ّ -3
متشكؿ ب:

المركب ب C4H8

فكر( :صفحة :)61
لماذا تكوف األلكينات في وضع التّضاد أكثر ثباتاً منيا في وضع التّجاور؟
يف تكوناف
التفرع يحدث بينيا تنافر في وضع التجاور ،اما في وضع التضاد فاف المجموعت
ألف مجموعتي ّ
في طرفيف متعاكسيف حوؿ الرابطة الثنائية فال يحدث بينيما تنافر.

14
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سؤال( :صفحة :)61
أي األلكينات اآلتية يمكف أف يكوف فيو تش ّكؿ ىندسي؟
أ)  -2ميثيؿ-1-بنتيف .

ال يوجد فيو تشاكؿ ىندسي

ب(- 2بنتيف.

يوجد فيو تشاكؿ ىندسي

ج( -3إيثيؿ-3-ىكسيف.

ال يوجد فيو تشاكؿ ىندسي

نشاط إثرائي (صفحة :)61
ابحث في المصادر المتوفرة عف طرؽ التمييز بيف األلكاف واأللكيف عممياً.
يمكنؾ الكشؼ عممياً عف وجود الرابطة الثنائية في المركبات العضوية عف طريؽ إضافة البروـ المذاب
ألكيف ،واذا
في رابع كموريد الكربوف ( لونو برتقالي) ،فإذا تفاعؿ البروـ واختفى لوف المحموؿ يكوف المرّكب
اً
ألكاف.
بقى الموف يكوف المرّكب
اً
ويمكف استخداـ محموؿ بيرمنغنات البوتاسيوـ القاعدي لمكشؼ عف الرابطة الثنائية النو يؤكسد األلكيف
يرمفغنات البوتاسيوـ البنفسجي؛ في حيف األلكاف ال يتفاعؿ.
ويحولو إلى جاليكوؿ ويزوؿ لوف محموؿ ب
سؤال( :صفحة :)62
أي مف المرّكبيف اآلتييف يمكف اعتباره أروماتياً؟ ولماذا؟
المرّكب

اروماتي ،ألف الكترونات الرابطة باي ال تظمؿ جميع ذرات الكربوف في الحمقة.
ليس
اً

(الروابط الثنائية غير متعاقبة)  ،كما اف المركب ال تنطبؽ عميو قاعدة ىكؿ () 0.5 = n
فيو اروماتي ألنو حمقي ،وغير مشبع ،ومستو وعدد الكترونات

أما المركب
باي يتفؽ مع قاعدة ىكؿ (.)3 = n

15
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حمول أسئمة الفصل األول( :صفحة :)65
مما يأتي:
السؤال األول :اختر رمز اإلجابة الصحيحة في كؿ ّ
الفسرة

1

2

3

رمز اإلجابة

ب

أ

د

سـ المرّكبات اآلتية ،حسب نظاـ األيوباؾ:
السؤال الثانيّ :
-4،3 )1ثنائي ميثيؿ-3-ىكسيف
-3،3 )2ثنائي ميثيؿ-1-بيوتيف
)3

-1إيثيؿ-3-ميثيؿ سايكمو بنتاف

البنائية ؿكؿ مف المرّكبات اآلتية:
السؤال الثالث :ارسـ الصيغ
ّ
أ) -4ميثيؿ-2-بنتيف.

ىكسيف.
ب) -5،3ثنائي ميثيؿ -1-ا

ج) ىيدروكسي بنزيف (فينوؿ).

د) -3،1،1ثالثي ميثيؿ سايكمو بنتاف.
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ثـ اكتب االسـ النظامي الصحيح لكؿ منيا:
السؤال الرابعّ :
عيف الخطأ في اسـ المرّكبات اآلتيةّ ،

الرقم

االسم

االسم النظامي

الصيغة

-2ميثيؿ-4-ىكسيف
1

-5ميثيؿ-2-ىكسيف

الخطأ في جية ترقيـ أطوؿ سمسمة.
-4،2ثنائي ميثيؿ بنتاف

2

الخطأ في المركب االـ (الكيف وليس

-4،2ثنائي ميثيؿ-2-بنتيف

الكاف).
-5،1ثنائي ميثيؿ سايكموىكساف
3

-3،1ثنائي ميثيؿ سايكمو ىكساف

الخطأ مجموع أرقاـ التفرعات يجب
أف يكوف أقؿ ما يمكف وىو  4وليس
.6
ميثاف بنزيف

4

الخطأ في تسمية التفرع فيو

ميثيؿ بنزيف

مجموعة ألكيؿ وليس مركب ألكاف.

17
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الفصل الثاني
الوظيفية )(Functional Groups
المجموعات
ّ

حمول األنشطة وأسئمة البنود
نشاط (( :)1صفحة :)68
 -1ما أرقاـ المركبات التي ال تُصنؼ مف الييدروكربونات؟
االجابة7 ، 6 ، 5 ، 3 ،2 :
) فقط؟

 - 2ما أرقاـ المرّكبات التي تحتوي مجموعة)
االجابة6 ،5 :

 -3ما أرقاـ المركبات التي تحتوي عمى مجموعة )  (OHفقط؟
االجابة2 :
 -4ما أرقاـ المركبات التي تحتوي عمى مجموعة )  ( COOHفقط؟
االجابة3 :
 -5اقترح تصنيفاً مناسباً لممرّكبات السابقة.
يمكف تصنيؼ المرّكبات السابقة بناء عمى نوع العناصر الداخمة في تكويف المرّكب ،وطريقة ارتباطيا.
نشاط (( :)2صفحة :)70
 -1رقِّـ السمسمة الييدروكربونية لكؿ ىاليد ،عمى اعتبار أف ذرة الكمور فرع عمى السمسمة الييدروكربونية.
CH3

2 1
CH3CH2Cl

1
3 2
CH3 CHClCH3

4 3 2 1
CH3 CH2CCH3
Cl

 -2حدد رقـ ذرة الكربوفُ المتصمةّ بذرة الكمور في المركبات السابقة.
ذرة الكربوف رقـ  ،1ذرة الكربوف رقـ  ،2ذرة الكربوف رقـ  2في المركبات السابقة عمى التوالي.
 -3كـ ذرة كربوف متصمة بذرة الكربوف المرتبطة بذرة الكمور؟
ذرة كربوف واحدة  ،ذرتي كربوف  ،ثالث ذرات كربوف في المركبات السابقة عمى التوالي.

 - 4اقترح تصنيفاً مناسباً لياليدات األلكيؿ السابقة.

يمكف تصنيؼ ىاليدات االلكيؿ حسب عدد ذرات الكربوف المتصمة بذرة الكربوف المرتبطة بذرة اليالوجيف.
18
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سؤال( :صفحة :)72
اكتب االسـ النظامي لممركبيف اآلتييف
Cl
CH3

C
H

Cl
C

Cl CH3

H3C

CH3-CH-C--CH2-CH3

Cl

H

-2كمورو-3-ميثيؿ بنتاف

 -3،2،2ثالثي كموروبيوتاف

نشاط (( :)3صفحة :)72
 -1ما أثر نوع ذرة اليالوجيف عمى درجة غمياف الياليدات ذات األرقاـ 4 ،3 ،2 ،1؟
اإلجابة :نالحظ انو كمما ارتفعت الكتمة المولية لميالوجيف تزداد درجة غمياف الياليد.
 -2ما أثر عدد ذرات اليالوجيف عمى درجة غمياف الياليدات ذات األرقاـ 8 ،7 ،2؟
اإلجابة :كمما زاد عدد ذرات اليالوجيف في الياليد تزداد درجة غميانو.
 -3ما أثر طوؿ السمسمة الييدروكربونية عمى درجة غمياف الياليدات ذات األرقاـ 6 ،5 ،2؟
اإلجابة :كؿ زاد طوؿ السمسمة الييدروكربونية بزيادة عدد ذرات الكربوف تزداد درجة الغمياف.
 - 4ما العوامؿ التي تؤثر في درجة غمياف الياليدات؟
نوع اليالوجيف  ،عدد ذرات اليالوجيف وموقعيا  ،وطوؿ السمسمة الييدروكربونية وعدد تفرعاتيا

.

نشاط (( :)4صفحة :)73
 -1ما نوع الترابط بيف جزيئات كؿ نوع مف أنواع الجزيئات السابقة؟
قوى التجاذب ثنائية القطب
 -2رتب الجزيئات حسب قطبيتيا.
CH3I > CH3Br > CH3Cl > CH3F
 -3أي مف الجزيئات يكوف ترابط ىيدروجيني مع الماء؟
اإلجابةCH3F :
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 -4رتب الجزيئات السابقة حسب ذائبيتيا في الماء ،باألعتماد عمى قطبيتيا.
اإلجابةCH3I > CH3Br > CH3Cl > CH3F :
 -5ماذا تتوقع أف يحدث لذائبية المرّكباتّ السابقة في الماء إذا زاد طوؿ السمسمة الييدروكربونية؟
اإلجابة :تقؿ ذائبيتيا بزيادة طوؿ السمسمة الييدروكربونية.
سؤال( :صفحة :)74
رتػػب ىاليػػدات األلكيػػؿ اآلتيػػة حسػػب ذائبيتيػػا فػػي اليكسػػاف( :فموروايثػػاف-1 ،كموروبيوتػػاف ،كموروايثػػاف(
اإلجابة :ترتيب ذائبيتيا في اليكساف كاآلتي-1 :كموروبيوتػػاف > كموروايثػػاف > فموروايثػػاف

سؤال( :صفحة  :)76اكتب االسـ النظامي لمكحوالت اآلتية:

OH

OH

C2H5

CH3CHCH2CH2CHCHCH3
CH3

CH3

 -3ميثيؿ سايكموىكسانوؿ

 -6،3ثنائي ميثيؿ-2-اوكتانوؿ

-2ميثيؿ-2-بروبانوؿ

نشاط (( :)5صفحة :)76
 -1رتب الكحوالت ذات األرقاـ  7 ، 4 ، 3 ، 2 ،1حسب درجة الغمياف.
-1بنتانوؿ >-1بيوتانوؿ>-1بروبانوؿ>ايثانوؿ > ميثانوؿ
 –2ما أثر موقع مجموعة الييدروكسيؿ عمى درجة غمياف الكحوالت ذات األرقاـ  4و5؟
اإلجابة :يالحظ اف درجة الغمياف تكوف أكبر عندما تكوف مجموعة الييدروكسيؿ طرفية في البيوتانوؿ.
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 -3لمػػاذا تختمػػؼ درجػػة غميػػاف -1بيوتانػػوؿ عػػف درجػػة غميػػاف -2ميثيؿ -2-بروبانػػوؿ ،عمػػى الرغػػـ
مػػف أف ليمػػا الصيغػػة الجزيئيػػة نفسػػيا؟
اإلجابة :الف مقػػدار الروابػػط الثانويػػة فػػي الجزيئػػات غيػػر المتفرعػػة أعمػػى منيػػا فػػي الجزيئػػات المتفرعػػة.

نشاط(( :)6صفحة :)78
استنتج العوامؿ المؤثرة في ذائبية الكحوالت في الماء.
 .1عدد ذرات الكربوف.

 .3موقع ـ جموعة الييدروكسيؿ.

 .2عدد مجموعات الييدروكسيؿ.

 .4شكؿ الجزيء (عدد التفرعات).

سؤال( :صفحة :)81
اكتب االسـ النظامي لممرّكبات اآلتية
O

CH3

CH3 CCH2CH 2CCH 3

O

O

H-C-H

CCl3-C-H

CH3

-5،5ثنائي ميثيؿ  -2ىكسانوف

 -2،2،2ثالثي كموروايثاناؿ

ميثاناؿ

سؤال( :صفحة :)81
ناقش العوامؿ التي تؤثر في درجة غمياف األلدىيدات والكيتونات
 .1عدد ذرات الكربوف.

 .2موقع ـ جموعة الكربونيؿ.

 .3شكؿ الجزيء (عدد التفرعات).

سؤال( :صفحة :)82
قارف بيف ذائبية اؿبنتاناؿ في الماء ،وذائبيتو في رابع كموريد الكربوف .CCl4
يذوب اؿبنتاناؿ في رابع كموريد الكربوف بكميات أكبر مف ذوبانو في الماء؛ ألنو كمما إزداد طوؿ السمسمة
قطبية المرّكب ،ويصبح أكثر ميالً لمذوباف في المرّكبات
الييدروكربونية في مركبات الكربونيؿ
تضعؼ ّ
ُ
القطبية.
غير
ّ
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سؤال( :صفحة :)83
اكتب االسـ النظامي لكؿ مف الحموض العضوية اآلتية:

Br

CH3CHCOOH
حمض  -2برومو بروبانويؾ

CH3CH2CHCH2COOH
CH3
حمض -3ميثيؿ بنتانويؾ

حمض  -2،2ثنائي ميثيؿ بروبانويؾ

سؤال( :صفحة  :)86مػػف خػػالؿ د ارسػػتؾ ىػػذه الوحػػدة ،كيػػؼُ يمكػػف فصػػؿ خميػػط مػػف المرّكبػػات
العضويػػة ،باالعتمػػاد عمػػى خصائصيا الفيزيائيػػة؟
يمكػػف فصػػؿ خميػػط مػػف المرّكبػػات العضويػػة عف طريؽ عممية التقطير التجزيئي ،وىي تقنية يتـ فييا
فصؿ مكونات الخميط عف بعضيا البعض اعتماداً عمى اختالؼ درجات غميانيا ،أو يمكف فصميا
بعمميات اإلستخالص عمى أساس اختالؼ ذائبيتيا في المذيبات المختمفة ،حيث يمكف اختيار مذيب تكوف
ذائبية أحد المركبات فيو عالية وذائبية المركب اآلخر قميمة.
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حمول أسئمة الفصل الثاني( :صفحة :)88

مما يأتي:
السؤال األول :اختر رمز اإلجابة الصحيحة في كؿ ّ
الفسرة

1

2

3

4

رمز اإلجابة

ب

ج

ج

ب

السؤال الثّاني :عمّؿ ما يأتي:
 .1بسبب عدـ ذائبيتيا في الماء حيث أنيا تذوب في عدد مف المذيبات غير القطبية ،ولكثافتيا العالية نسبياً .
 .2بسبب الترابط الييدروجيني القوي بيف جزيئاتيا ،والذي يجعميا متواجدة عمى شكؿ ثنائيات جزيئية.
 .3ألنو بزيادة طوؿ السمسمة الييدروكربونية تضعؼ قطبية األلدىيدات ،والكيتونات فتقؿ ذائبيتيا في المركبات
القطبية كالماء.
الصيغة البنائية لكؿ مف المركبات اآلتية:
السؤال الثالث :ارسـ ّ

1

2

3

4

23

السؤال الرابع :اكتب االسـ النظامي لممركبات العضوية اآلتية:
 - 3 ) 1ميثيؿ سايكمو ىكسانوؿ
 -3 ) 2برومو- 4 -ميثيؿ بنتاناؿ
 -4،2 ) 3ثنائي ميثيؿ -3 -بنتانوف

السؤال الخامس :اكتب استخداماً واحداً لكؿ مف المركبات اآلتية:
 .1كموريد الفينيؿ :يستخدـ في الصناعات البالستيكية.
-2 .2بروبانوؿ :يستخدـ كمذيب لبعض المواد ،ؾالدىانات.
 .3األسيتوف :يستخدـ كمذيب ،يدخؿ في صناعة المدائف ،واأللياؼ ،واألدوية.
 .4الفورمالدىيد :يستخدـ في تحضير محموؿ الفورماليف الذي يستخدـ في حفظ األنسجة مف التحمؿ.
 .5حمض السمسميؾ :يستخدـ في صناعة األسبريف.
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حمول أسئمة الوحدة( :صفحة :)90

مما يأتي:
السؤال األول :اختر رمز اإلجابة الصحيحة في كؿ ّ
الفسرة

1

2

3

4

5

6

رمز اإلجابة

أ

د

د

أ

أ

ج

السؤال الثاني :عمؿ ما يأتي:
 .1بسبب تشكؿ الترابط الييدروجيني بيف جزيئات الفمورو ميثاف وجزيئات الماء.

 .2ألنو بزيادة عدد ذرات الكربوف في السمسمة المرتبطة بمجموعة الكربونيؿ تقؿ قطبية الحمض الكربوكسيمي.
 .3نظ ارً لوجود الترابط الييدروجيني بيف جزيئات الكحوالت وعدـ وجوده بيف جزيئات األلدىيدات.

الصيغة البنائية لممركبات اآلتية:
السؤال الثالث :ارسـ ّ
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السؤال الرابع:

اإلسـ النظامي

الصيغة البنائية
ّ

بنتانال
 2ــ ميثيل بيوتانال

 3ــ ميثيل بيوتانال
 2،2ــ ثنائي ميثيل بروبانال

 2ــ بنتانون
 3ــ بنتانون
 3ــ ميثيل ــ  2ــ بيوتانون

السؤال الخامس:
)1

 -2ميثيؿ -3-بنتانوؿ

)2

حمض -3-برومو -2 -ميثيؿ بيوتانويؾ

)4

 -2،2ثنائي كمورو -5 -ميثيؿ ىكساف

)3

 -2،1ثنائي ميثيؿ سايكمو بروباف

26

الوحدة السابعة
التأكسد واالختزال
()Oxidation & Reduction
حمول األنشطة وأسئمة البنود
نشاط(( :)1صفحة :)95
 - 1فقدت ذرة المغنيسيوـ إلكترونييف ،وبالتالي حدث نقص في عدد االلكترونات.
 - 2كسبت ذرة األكسجيف إلكترونييف ،وبالتالي حدث زيادة في عدد االلكترونات.
 - 3العنصر الذي حدث لو تأكسد ىو عنصر المغنيسيوـ.
- 4العنصر الذي حدث لو اختزاؿ ىو عنصر االكسجيف.
- 5التأكسد :فقد المادة إلكترونات.
االختزاؿ :كسب المادة إلكترونات.
سؤال ( :صفحة :)96
ِّ
ثـ أجب عف األسئمة التي تميو:
ادرس الشكؿ اآلتي الذي ُيمثؿ تفاعؿ الصوديوـ مع الكمورّ ،

 –1المادة اؿتي تأكسدت في التفاعؿ ىي Na؟
اختُِزلَت في التفاعؿ ىي  Cl؟
 –2المادة اؿتي ْ
 –3نصؼ تفاعؿ تأكسدNa Na1+ + e- :

 –4نصؼ تفاعؿ اختزاؿCl + e-  Cl1- :
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نشاط(( :)2صفحة :)97-96
 -1الذرة االعمى كيروسالبية في كؿ جزيء ىي:
الجزيء

NH3

CH4

H2O

الذرة االعمى كيروسالبية

N

C

O

-2
الذرة

N

C

H

O

عدد الكترونات التكافؤ

5

4

1

6

8 :C - 3

،

 :Hصفر

،

8: N ، 8 :O

-4
الذرة
ّ
عدد لكترونات التكافؤ
ذرة عمى اعتبار
عدد اإللكترونات في كؿ ّ
الذرة األعمى كيروسالبية
إلكترونات الرابطة تَتَْبع ّ
ذرة
مقدار الشحنة الظاىرّية عمى كؿ ّ

كربوف

نيتروجيف

أكسجيف

ىيدروجيف

4

5

6

1

8

8

8

صفر

4-

3-

2-

1+

سؤال( :صفحة :)97
عدد تأكسد كؿ ذرة في الجزيئات السابقة معتمداً عمى الشحنة الظاىرية ىو:
الجزيء

NH3

CH4

H2O

عدد التأكسد لكؿ ذرة في الجزيء

-3:N

-4:C

-2:O

+1:H

+1:H

+1:H

سؤال( :صفحة :)97
ذرة الفمور( ،)Fوالفوسفور(.)P
باالعتماد عمى شكؿ لويس لمجزيء  ،PF3حدد رقـ تأكسد ّ
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الذرة
ّ
عدد إلكترونات التكافؤ
ذرة عمى اعتبار
عدد اإللكترونات في كؿ ّ
الذرة األعمى كيروسالبية
إلكترونات الرابطة تَتَْبع ّ
ذرة
مقدار الشحنة الظاىرّية عمى كؿ ّ

فوسفور

فمور

5

7

2

8

3+

1-

سؤال( :صفحة :)100
ذرة الكربوف في كؿ مف المركبات اآلتية:
جد رقـ تأكسد ّ
CHF3 ، C6H12O6 ، CO2

المكونة لوا يساوي صف اًر.
لمذرات
بما ّ
أف المركبات متعادؿ كيربائياً ،فيكوف مجموع أرقاـ التأكسد ّ
ّ
وبذلؾ ُيمكف حساب رقـ تأكسد الكربوف في كؿ مركب مف المعادلة اآلتية:
 في المركب CO2

( ×1( + )-2 × 2س) = صفر
( + )-4س = صفر
س = +4
 في المركب C6H12O6
(× 6( + )1+ × 12( + )-2 × 6س) = صفر
( 6( + 12 + )-12س) = صفر
 6س = صفر
ومنو س= صفر
 في المركب CHF3
( × 1( + )+1 × 1( + )-1 × 3س) = صفر
( + 1 + )-3س = صفر
ومنو س = +2
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سؤال ( :صفحة :)102
2مموثات اليواء الجوي حسب المعادلة
يتفاعؿ أيوف الثيوكبريتات  ،S2O3مع غاز  Cl2الذي ُي َع ّد أحد ّ
الموزونة اآلتية:

)4Cl2 (g) + S2O32-(aq) + 5H2O (l)  8Cl1-(aq) + 2SO42-(aq) + 10H1+(aq
حدد المادة التي تأكسدت ،والمادة التي اختزلت.
ّ - 1
حدد العامؿ المؤكسد والعامؿ المختزؿ.
ّ - 2
إف رقـ تأكسد الكبريت  Sقد ازداد مف ( )2+إلى ( ( +6وبذلؾ حدث لمكبريت  Sتأكسد؛
الحلّ :
وعميو فإف أيوف  S2O32-يعد عامل مختزل ،بينما نقص رقـ تأكسد  Clمف (صفر) إلى (،)-1

وبذلؾ حدث لمكمور  Cl2اختزاؿ؛ وعميو يعد  Cl2عامؿ مؤكسد.
سؤال( :صفحة :)105
وضح ذلؾ.
ُي َع ّد التفاعؿ اآلتي 2H2O2  2H2O + O2 :مف تفاعالت التأكسد واالختزاؿ الذاتيّ ،

أف  H2O2سمؾ سموؾ العامؿ المختزؿ والعامؿ
ُنالحظ مف التغيُّر في أرقاـ التأكسد في المعادلة السابقةّ ،

ذرات األكسجيف تأكسد والجزء اآلخر حدث لو إختزاؿ ،وعميو
المؤكسد في الوقت نفسو ،وأف جزءاً مف ّ
ُي َع ّد ىذا التفاعؿ مف تفاعالت التأكسد واالختزاؿ الذاتي.

نشاط(( :)4صفحة :)106
المعادلة

)Mg(s) + HCl(aq)  MgCl2(aq) + H2(g

نوع التفاعل
إحالؿ بسيط

العامل المؤكسد
HCl

العامل المختزل
Mg

تأكسد واختزاؿ
)Zn(s) + HCl(aq)  ZnCl2(aq) + H2(g

إحالؿ بسيط

HCl

Zn

تأكسد واختزاؿ
ال يحدث تفاعؿ Cu(s) + HCl(aq) 
-3

------

Cu > Zn > Mg
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سؤال( :صفحة :)108
بناء عمى المعادالت اآلتية ،رتّب العناصر  Mg ، Ca ، Al ، Naحسب قوتيا كعوامؿ مختزلة.
ً
المعادلة

رقم المعادلة

1

)2 NaCl (aq) + Mg (s

2

ال تفاعؿ 

)2 Na (s) + MgCl2 (aq

)Al (s) + MgBr2 (aq

)Ca (s) + 2 NaCl (aq)  CaCl2 (aq) + 2 Na(s

3

Al > Mg > Na > Ca
سؤال( :صفحة :)108
فسر إجابتؾ.
ىؿ المعادلة اآلتية موزونة؟ ّ
)Zn(s) + Ag+(aq)  Zn2+(aq) + Ag(s
أف المعادلة موزونة مف حيث عدد الذرات ،وكنيا ليست موزونة مف حيث مجموع الشحنات في
نالحظ ّ
طرفي المعادلة فيي ليست موزونة مف حيث قانوف حفظ الشحنة.
سؤال( :صفحة :)111
زف معادلة التفاعؿ اآلتي بطريقة نصؼ التفاعؿ ( أيوف -إلكتروف) في الوسط الحمضي:
ْ
2+
)MnO4 (aq) + Cl (aq)  Mn (aq) + Cl2 (g
ذرات العناصر في المعادلة
الخطوة األولىُ :ن ّ
حدد أرقاـ التأكسد لجميع ّ
0

+2

-1

+7 -2

)MnO4-(aq) + Cl-(aq)  Mn2+(aq) + Cl2 (g
الخطوة الثانيةَ :نقسـ المعادلة إلى نصفيف :إحداىا نصؼ تفاعؿ اختزاؿ ،واألخرى نصؼ تفاعؿ تأكسد.
نصؼ تفاعؿ االختزاؿMnO4-  Mn2+ :
نصؼ تفاعؿ التأكسدCl-  Cl2 :
ذرات األكسجيف
ذرات العناصر في كؿ نصؼ تفاعؿ بالمحاولة والخطأ ما عدا ّ
الخطوة الثالثة :نزف جميع ّ
والييدروجيف.

نصؼ تفاعؿ االختزاؿMnO4-  Mn2 :
نصؼ تفاعؿ التأكسد2Cl-  Cl2 :

(الحظ أن  Mnموزونة).

(الحظ أننا ضربنا  Cl-في المتفاعالت بالعدد 2؛ لموازنتها).
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ذرات
ذرات األكسجيف ،بإضافة عدد مف جزيئات الماء إلى الطرؼ الذي ينقصو ّ
الخطوة الرابعة :نزف ّ
ذرة أُكسجيف ناقصة.
أُكسجيف بمقدار جزيء ماء مقابؿ كؿ ّ
نصؼ تفاعؿ االختزاؿMnO4-  Mn2+ + 4H2O :

األكسجين).

نصؼ تفاعؿ التأكسد2 Cl-  Cl2 :

ذرات
(الحظ أننا أضفنا  4جزيئات H2O؛ لموازنة ّ
(ال نضيف جزيئات H2O؛ لعدم احتوائه عمى أكسجين).

+
ذرة
ذرات الييدروجيف ،بإضافة عدد مف أيونات الييدروجيف(  )Hمقابؿ كؿ ّ
الخطوة الخامسةَ :نزف ّ

ىيدروجيف ناقصة.

نصؼ تفاعؿ االختزاؿMnO4- + 8H+  Mn2+ + 4H2O :
الهيدروجين) .نصؼ تفاعؿ التأكسد2 Cl-  Cl2 :

+
ذرات
(الحظ أننا أضفنا  8أيون  H؛ لموازنة ّ

(ال نضيف أيونات  H+؛ لعدم احتوائه عمى هيدروجين).

الخطوة السادسةَ :نزف الشحنات الكيربائية ،بإضافة عدد مف اإللكترونات ألحد طرفي المعادلة ،بحيث
يصبح المجموع الجبري لمشحنات عمى طرفي المعادلة متساوياً.

موازنة الشحنات في نصؼ تفاعؿ االختزاؿMnO4- + 8H+  Mn2+ + 4H2O :
( ×4صفر) ))1-( × 1( + ))1+( × 8(  ))2+( × 1( +
2+



7+

لذا يجب إضافة  5إلكترونات إلى الطرؼ األيسر مف المعادلة (المواد المتفاعمة).
نصؼ تفاعؿ االختزاؿ:

MnO4- + 8H+ + 5e-  Mn2+ + 4H2O

موازنة الشحنات في نصؼ تفاعؿ التأكسدCl2 :

2 Cl- 

)-1( × 2  )0( × 1
0



2-

لذا يجب إضافة إلكترونيف إلى الطرؼ األيمف مف المعادلة (المواد الناتجة).
نصؼ تفاعؿ التأكسد2 Cl-  Cl2 +2 e- :
الخطوة السابعة : :مساواة عدد اإللكترونات المفقودة بعدد اإللكترونات المكتسبة وذلؾ بضرب نصؼ كؿ
تفاعؿ بعدد مناسب.
بناء عمى ما سبؽ ،نضرب نصؼ االختزاؿ في ( ،)2ونصؼ تفاعؿ التأكسد في (.)5
ً
+
2+
2 MnO4 + 16H +10e 2 Mn + 8H2O
10 Cl-  5 Cl2 + 10 eالخطوة الثامنة :نجمع نصفي التفاعؿ ،ونختصر اإللكترونات واأليونات والجزيئات المتماثمة مف الطرفيف.
وبالجمع نحصؿ عمى المعادلة الموزونة اآلتية:
)2MnO4-(aq) + 10Cl-(aq) + 16H+(aq)  2 Mn2+(aq) + 5Cl2(g) + 8H2O(l
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سؤال( :صفحة :)113
زف معادلة التفاعؿ اآلتية بطريقة نصؼ التفاعؿ (أيوف -إلكتروف) في الوسط القاعدي:
ْ
2)ClO (aq) + CrO2 (aq)  Cl (aq) + CrO4 (aq
الخطوة األولىَ :نزف المعادلة في الوسط الحمضي ،باتباع الخطوات السابقة فنحصؿ عمى المعادلة
الموزونة اآلتية:
3ClO- + 2CrO2- + H2O  2H+ + 3 Cl- + 2CrO4-2
الخطوة الثانيةُ :نضيؼ عدداً مف أيونات الييدروكسيد ( )OH-إلى طرفي المعادلة مساوياً لعدد أيونات

الييدروجيف (.)H+

3ClO- + 2CrO2- + H2O + 2OH-  2H+ + 2OH- + 3 Cl- + 2CrO4-2
الخطوة الثالثةُ :نعادؿ أيونات  OH-مع أيونات H+؛ لتكويف جزيئات  ،H2Oفنحصؿ عمى المعادلة اآلتية:
3ClO- + 2CrO2- + H2O + 2OH-  2H2O + 3 Cl- + 2CrO4-2
الخطوة الرابعة :نحذؼ عدداً مف جزيئات الماء مف طرفَي المعادلة مساوياً لمعدد األقؿ منيا ،وفي المعادلة
السابقة ،نحذؼ جزيء ماء مف كال الطرفيف ،فنحصؿ عمى المعادلة اآلتية:
3ClO + 2CrO2- + 2OH-  H2O + 3 Cl- + 2CrO4-2
الخطوة الخامسة :نتحقؽ مف صحة الموازنة بتطبيؽ قانوني حفظ المادة والشحنة.
ٍ
متساو عمى طرفَي المعادلة وبذلؾ تحقّؽ قانوف حفظ المادة،
ذرات كؿ نوع مف العناصر
ُنالحظ ّ
أف عدد ّ

ولمتحقؽ مف تطبيقيا لقانوف حفظ الشحنة الكيربائية ،نجمع الشحنات في طرفَي المعادلة كما يأتي:
3ClO- + 2CrO2- + 2OH-  H2O+ 3 Cl- + 2CrO4-2
( × 1 + )1-( × 3 + )2-( × 2صفر)
7-

)1-( × 3 + )1-( × 2 + )1-( ×2 
7-



سؤال( :صفحة :)118
ذرات الخارصيف
نالحظ أف ّ

 ،Znتتفكؾ مف

صفيحة الخارصيف ،وتتأكسد فتتحوؿ إلى أيونات
الخارصيف  Zn2+لتحؿ محؿ أيونات النحاس Cu2+
التي يحدث ليا إختزاؿ

في المحموؿ ،وتتحوؿ إلى

ذرات النحاس تترسب عمى صفيحة الخارصيف.
ّ
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حمول أسئمة الوحدة( :صفحة :)120
مما يأتي:
السؤال األول :اختر رمز اإلجابة الصحيحة في كؿ ّ
الفسرة

1

2

3

4

5

6

7

رمز اإلجابة

ب

د

ب

ج

ب

ب

ج

السؤال الثاني:
الذرة في المرّكب  ،سواء كافت ناتجة مف
ة
عدد التأكسد  :مقدار
الشحف الكيربائية الموجبة أو السالبة عمى ّ
انتقاؿ كمي أو إزاحة جزئية لإللكترونات.
العامل المختزل :ىي المادة التي تتأكسد ،وتُسبب اخت ازالً لغيرىا.
الحماية المهبطية  :طريقة لمنع

تآكؿ الحديد (الصدأ) ،باستخداـ أقطاب التضحية المتكونة مف معادف

أنشط مف الحديد ،كالمغنيسيوـ ،أو الخارصيف ،حيث يعمؿ الحديد كميبط لخمية جمفانية يكوف فييا
الخارصيف ،أو المغنيسيوـ مصعداً.
السؤال الثالث :احسب رقـ التأكسد لكؿ ذرة تحتيا خط :أ) Na2O2

ب) NH4+

أ) Na2O2
( × 2( + )+1 × 2س) = صفر
( 2 + )+2س = صفر
ب) NH4+

ومنو س = -1

( × 1( + )+1 × 4س) = +1
( + )+4س = +1

ج) Pb(OH)3-

ومنو س = -3

( × 1( + )+1× 3(+ )-2 × 3س) = -1
ومنو س = +2

( + )+3(+ )-6س = -1
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ج) Pb(OH)3-

السؤال الرابع:

أف رقـ تأكسد
ُنالحظ مف خالؿ التغيُّر في أرقاـ التأكسد  -كما تُشير األسيـ في المعادلة أعاله ّ -

الكبريت  Sفي  H2Sقد ازداد مف (  )-2إلى ( (، 0وبذلؾ حدث لمكبريت  Sفي  H2Sتأكسد ؛ وعميو فإف
 H2Sيعد عامل مختزل  ،بينما نقص رقـ تأكسد  Sمف (  )+4في  SO2إلى (  ،)0وبذلؾ حدث لمكبريت
 Sفي  SO2اختزاؿ؛ وعميو يعد  SO2عامؿ مؤكسد.
السؤال الخامس:
B>D>A>C
السؤال السادسِ :زِف المعادالت اآلتية بطريقة نصؼ التفاعؿ (أيوف -إلكتروف):
)1

( Zn + ClO-  Zn(OH)2 + Clفي الوسط الحمضي).المعادلة الموزونةZn + ClO- + H2O  Zn(OH)2 + Cl- :

)2

( Br2  BrO3- + Br-في الوسط القاعدي).

المعادلة الموزونة12OH- + 6Br2  2 BrO3- +10 Br- + 6H2O :
( Cr2O72- + Fe2+ + C2O42-  Fe3+ + Cr3+ + CO2 )3في الوسط الحمضي).
المعادلة الموزونةCr2O72- + 14H+ + 2 Fe2+ +2 C2O42-  2Fe3+ +2 Cr3+ +4 CO2 +7H2O :
Fe(OH)2 + Pb(OH)3-  Fe(OH)3 + Pb )4

(في الوسط القاعدي).

المعادلة الموزونة2 Fe(OH)2 + Pb(OH)3-  2 Fe(OH)3 + Pb + OH- :
وحدد استخداميف لكؿ منيا.
السؤال السابع :اذكر ثالث مواد تُستخدـ لقصر األلوافّ ،
اسم المادة

الصيغة الجزيئية

محموؿ فوؽ أكسيد

H2O2

كبريتيت الصوديوـ

NaHSO3

غاز ثاني أكسيد الكبريت

SO2

الييدروجيف

الييدروجينية

مجالين الستخدامها
لقصر لوف القطف ،وخيوط البولي استر ،والحرير.
قصر لوف عجينة الخشب المطحوف لصناعة الورؽ.
قصر لوف السكر ،ولوف الطحيف
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السؤال الثامن :عمّؿ ما يأتي:
ُ -1يستخدـ فوؽ أكسيد الييدروجيف في إزالة قتامة الموحات الزيتية.

ألنو يعمؿ عمى تحويؿ مادة  PbSالسوداء إلى  PbSO4البيضاء وفؽ المعادلة اآلتية:

)PbS(s) + 4H2O2  PbSO4(s) + 4 H2O(l
الفمزات كعوامؿ مؤكسدة.
 -2تسمؾ
الالفمزات عند تفاعميا مع ّ
ّ
ألف ذرة الالفمز تكسب إلكتروناً أو أكثر أثناء تفاعميا فيقؿ رقـ تأكسدىا تبعا لذلؾ فيحدث ليا
اختزاؿ فتكوف عامؿ مؤكسداً.
 -3رقـ تأكسد األكسجيف في مرّكب فموريد األكسجيف  F2Oىو .+2
ألف الفمور أعمى كيروسالبية مف األكسجيف مما يؤدي إلى انحياز اإللكترونات نحوه بمقدار أكبر.
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