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أ

متهيد

تتسق الوحدات بكراسة تدريبات الكيمياء ملرحلة التعليم الثانوي مع وحدات الكتاب الدراسي، وتزود الطالب باملراجعة املنتظمة 
والتقومي الذاتي.

وُتســتهل كل وحــدة مــن وحدات الكراســة مبراجعة لقيــاس قدرة الطالب علــى فهم املصطلحــات واملفاهيم العلمية األساســية في 
الوحدة، يعقبها تدريبات تقيس فهم الطالب للمفاهيم األساسية وأسئلة منظمة لتقومي تطبيقه للمفاهيم التي تعلمها، ثم تنتهي 
كل وحدة بنشــاط مثل: االختيار من متعدد، واأللغاز العلمية، وســؤال البحث عن مصطلح معني.... إلخ لتعزيز التعلم وتشــويق 

الطالب.
وتركــز التدريبــات التــي تضمنتها الكراســة علــى تنمية مهارات التفكيــر لدى الطالب مثــل: تنظيم املعلومــات، وتعيني األمناط، 
ومقارنــة املعلومــات، وحــل املشــكالت، واتخاذ القرارات، والتحليل، واالســتدالل، واالســتنباط  . وتضمنت تدريبات الكراســة  

بعض قضايا التربية الوطنية لزيادة الوعي بقضايا املجتمع. واُستخدمت األيقونتان التاليتان لتشيرا إلى تضمني ما يلي:

مهارات
تفكير

تربية 
وطنية

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



احملتويات

5 تفاعالت األخسدة )ريدوكس(  الوحدة 1 

9 الكهرباء والكيمياء  الوحدة 2 

15 الطاقة من املواد الكيميائية  الوحدة 3 

22 سرعة التفاعل  الوحدة 4 

26 األحماض والقواعد  الوحدة 5 

35 األمالح والكشف عن هوية األيونات والغازات  الوحدة 6 

42   إجابة أنشطة االختيار من متعدد 
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1- األكسدة هي نزع للـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أو للهيدروجني.

2- العامل املؤكسد هو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لإللكترونات.

3- االختزال هو نقص في حالة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

4- تفاعالت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يكون بها كل من األكسدة واالختزال في نفس الوقت.

5- يعتبر اكتساب الهيدروجني عملية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

6-  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هو مانح لإللكترونات.

7- برمنجانات البوتاسيوم احملمضة هي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قوي.

8- خالل التحليل الكهربائي، تتضمن التفاعالت عند الـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اختزاًلا.

9- خالل التحليل الكهربائي، تتضمن التفاعالت عند الـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أكسدة.

10- يستخدم محلول الـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كاختبار للعامل املؤكسد، ألنه يتحول من عدمي 
اللون إلى اللون األسود عند وجود العامل املؤكسد.

اللون  املختزلة، ألنها تتحول من  للعوامل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ احملمضة كاختبار  11- تستخدم  
األصفر إلى األخضر في وجود هذه العوامل.

يتعلق السؤاالن 12 و 13 بالتفاعل الكيميائي التالي:

 . Cl2 (g) + 2KBr (aq)                2KCl (aq) + Br2 (l)

12- العامل املؤكسد هو الـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

1
الوحدة 

مراجعة للمصطلحات واملفاهيم العلمية
على  تستخدم  ال  أو  فقط  واحدة  مرة  إجابة  كل  ُتستخدم  القائمة.  من  الصحيحة  اإلجابة  باختيار  التالية  اجلمل  أكمل   

اإلطالق.

)ريدوك�س( الأخ�سدة  تفاعالت 

- األخسدة - يوديد البوتاسيوم  - كلوريد   - ثاني كرومات البوتاسيوم 
- بروتونات - املانح )املعطي(  - اختزال   - إلكترونات   

- حفاز - العامل املختزل   - عامل مؤكسد   - التأكسد   
- يود - كلور    - بروميد   - بروم    

- املكتسب - كاثود    - أنود    - يوديد   
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13- أيونات الـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هي عامل مختزل.

يتعلق السؤاالن 14 و 15 بالتفاعل الكيميائي التالي:
Br2 (l) + 2KI (aq)              2KBr (aq) + I2 (s)

14- أيونات الـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تأكسدت.

15- الـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اخُتزلت.

استدالل

أكمل اجلدول التالي باستنتاج املالحظات أو طبيعة املادة )مؤكسدة أو مختزلة( معتمًدا على املعلومات املعطاة.

تدريب 1 - 1

االستدالل اخلاص باملادةتغير اللوناملادة الكيميائية املضافةاملادة 

محلول ثاني كرومات أ
أصفر إلى أخضرالبوتاسيوم احملمضة

محلول برمنجانات ب
عامل مختزلالبوتاسيوم احملمضة

عدمي اللون إلى أسودمحلول يوديد البوتاسيومجـ

د
(II) كلوريد احلديد

محلول برمنجانات 
وردي إلى عدمي اللونالبوتاسيوم احملمضة

هـ
(II) وردي إلى عدمي اللونمحلول يوديد البوتاسيومكبريتات النحاس

و
كبريتات النحاس

(I)

محلول ثاني كرومات 
البوتاسيوم احملمضة
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حتليل

حلل التفاعالت الكيميائية التالية بداللة األخسدة، بإكمال الصناديق. مت كتابة األول كمثال.

تدريب 1 - 2

مادة اختزلت: أيونات الهيدروجنيمادة تأكسدت: فلز اخلارصني

 Zn )s(    +    H2SO4 )aq(                 ZnSO4 )aq(    +    H2 (g)                     -1

عامل مختزل: فلز اخلارصنيعامل مؤكسد: حمض الكبريتيك 

مادة اختزلت:مادة تأكسدت:

 Cl2 (g)    +    H2S (g)                    2HCl (g)    +    S (s)                              -2

عامل مختزل:عامل مؤكسد:

مادة اختزلت:مادة تأكسدت:

 Zn (s)    +    CuSO4 (aq)                 ZnSO4 (aq)    +    Cu (s)                         -3

عامل مختزل:عامل مؤكسد:

مادة اختزلت:مادة تأكسدت:

 Mg (s)    +    2HCl (aq)                   MgCl2 (aq)    +    H2 (g)                       -4

عامل مختزل:عامل مؤكسد:

مادة اختزلت:مادة تأكسدت:

 Br2(l)    +    2KI (aq)                 2KBr (aq)    +    I2 (s)                              -5

عامل مختزل:عامل مؤكسد:

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



8

ا. منها تسعة تفاعالت من نوع األكسدة وثالثة تفاعالت من نوع االختزال. فيما يلي اثنا عشر تفاعًلا كيميائّيً

صنف تلك التفاعالت في جدول كتفاعالت من نوع األكسدة أو من نوع االختزال.

استخالص
 املعادن

بفرن الفح
)بالست( زبد فاسد

 الطالء الكهربائي
للفلزات

نبيذ حتول إلى حمض

عمل خل

صدأ
جفاف الطالء

ألعاب نارية

اشتعال أو احتراق

 سمن صناعي
نباتي

عمل سمن صناعي نباتي تنفس حتول احلليب
إلى رائب

نشاط )1(

 لنب
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- أيون سالب
- إلكتروليت قوي

- موجب 
- اختزال

- سلسلة الفاعلية

- أيون موجب
- غير إلكتروليتية

- موصالت
- غاز الكلور

- غاز الهيدروجني

- كاثود
- إلكتروليتات ضعيفة

- أيونات
- سالب

- غاز أكسجني

- أنود
- تركيز
- عوازل
- تنقية

- مؤكسد

1- القطب املتصل بالطرف الـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ للخلية يسمى الكاثود.

2- األيون الذي يتجه نحو الطرف املوجب للخلية، يعرف بالـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

3- املواد الصلبة التي ال توصل الكهرباء تعرف بالـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

4- السوائل التي ال توصل الكهرباء تسمى سوائل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

5- األحماض والقلويات املخففة التي حتتوي على أيونات قليلة هي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

حالة  في  شبكة  شكل  في  تتماسك  التي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وجود  على  دليل  الكهربائي  التحليل   -6
الصلب وتكون حرة احلركة في حالة املصهور أو احمللول.

7- عند حتليل حمض الكبريتيك املخفف بني قطبني خاملني يكون الناجت  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

8- إذا حللنا محلول كلوريد صوديوم مركز، فإن الناجت عند الكاثود هو  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

9- أثناء التنقية الكهربائية للنحاس، يعمل النحاس غير النقي كـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

10- عند الطالء الكهربائي للنحاس، يعمل اجلسم املراد طالءه كـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

11- عملية اكتساب اإللكترونات عند الكاثود تعرف بالـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الكاثودي.

اإللكتروليت  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكهربائي هما   التحليل  نواجت  يؤثران على  اللذان  الرئيسان  العامالن   -12
ونوع األقطاب املستخدمة.

2
الوحدة 

مراجعة للمصطلحات واملفاهيم العلمية
 أكمل اجلمل التالية باختيار اإلجابة الصحيحة من القائمة. ُتستخدم كل إجابة مرة واحدة فقط أو ال تستخدم على 

اإلطالق.

الكهرباء والكيمياء
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-1-1-1

-2-2-2

13- التحليل الكهربائي لكبريتات النحاس )II( بواسطة أقطاب نحاسية طريقة لـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ النحاس.

التي  الكهربائية  اخللية  أعلى من  تولد جهد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، كلما  في  فلزين  املسافة بني  14-  كلما بعدت 
حتتوي على هذين الفلزين.

15- في اخللية البسيطة، الفلز األقل فاعلية هو الطرف الـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ للعمود.

قارن بني اإللكتروليت القوي واإللكتروليت الضعيف. أكمل هذا املنظم البياني بكتابة وجهي تشابه ووجهي اختالف بني 
اإللكتروليتني.

االختالفاتالتشابهاتاالختالفات

ف
ضعي

ت 
ولي

كتر
إل

وي
ت ق

ولي
كتر

إل

مقارنة تدريب 2- 1
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وال ضعيفة  وإلكتروليتات  قوية  إلكتروليتات  إلى  الصفحة  أسفل  الصندوق  في  املعطاة  السوائل  تصنيف   ميكن 
إلكتروليتات، أكمل شبكة التصنيف التالية بالسوائل املعطاة.

 إلكتروليت
 إلكتروليتقوي

ضعيف

سوائل

ال إلكتروليت

محلول
 هيدروكسيد

 بوتاسيوم

 حمض 
الهيدروكلوريك 

املخفف 
 محلول سكر

هيدروكسيد
 الصوديوم

        2 مول ديسم-3

ماء مقطرماء اجلير محلول أمونيا محلول خل

حمض كبريتيكنفطماء مالح
      0.5 مول ديسم-3

      

البارافني

تصنيف 

- 1

- 3 - 2 

- 1- 2

- 3 

- 4 

- 5 

-1 

- 2- 3

- 4 

تدريب 2- 2
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استدالل 
استدل على هوية ستة سوائل من )أ( إلى )و(، وذلك من نواجت حتليلها الكهربائي. مت حتليلها جميًعا باستخدام أقطاب من 

الكربون.
أكمل اجلدول التالي علًما بأن السوائل هي:

      محلول هيدروكسيد الصوديوم مخفف                                             محلول سكر

      مصهور يوديد النحاس (II)                                                          حمض الهيدروكلوريك املركز

(II) مصهور بروميد الرصاص                                                        (II) محلول كبريتات النحاس      

تدريب 2- 3

السائل
معادلة أيونية

الهويةالكاثوداألنودناجت الكاثودناجت األنود

فلز ورديبخار بنفسجيأ

غاز يساعد على ب
فلز وردياشتعال شظية

فلز فضيغاز بني محمرجـ

د
غاز حمضي 

يزيل لون ورقة 
دوار الشمس

غاز يطفئ شظية 
مشتعلة مع 

إحداث صوت 
فرقعة خفيف

اليوجدال يوجدهـ

غاز يساعد على و
اشتعال شظية

غاز يطفئ شظية 
مشتعلة مع 

إحداث صوت 
فرقعة خفيف
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تخير اإلجابة الصحيحة من بني اإلجابات التالية:

1- تفاعــالت يتــم فيهـا تفـكك جزيئـات بعـض املركبـات إلـى عناصـرها األولـيـة عنـد مـــرور التيـار الكهربائي املستمـر فـي 
محاليلها أو مصاهيرها. تسمى هذه التفاعالت  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

االحتاد املباشر. )ب(  االنحالل احلراري.    ) أ (   
اإلحالل املزدوج. )د(  التحليل الكهربائي.    )جـ(   

2- مادة تذوب في املاء وتتفكك إلى أيونات موجبة وأيونات سالبة، تسمى املادة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

السائلة. )ب(  الصلبة.      ) أ (   
اإللكتروليتية. )د(  الغازية.      )جـ(   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 3- إلجراء التحليل الكهربائي للماء يستخدم جهاز التحليل الكهربائي املعروف باسمـ 

فولتميتر هوفمان. )ب(  األميتر.      ) أ (   
امليليميتر. )د(  الفولتميتر.     )جـ(   

4- ينحل املاء احملمض كهربائيــًّا إلى غازي الهيدروجني واألكسجني بنسبة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

  2  :  1 )ب(       3  :  1 ) أ (   
1  :  2 )د(       1  :  3 )جـ(   

5- إذا كان حجم غــاز األكسجني املتصاعـد من حتليـل املــاء كهربائيــًّا 10 سـم3 ، فــإن حجــم الهيدروجني املتصــاعد ـــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سم3.

10 )ب(       5 ) أ (   
20 )د(       15 )جـ(   

6- إذا كان حجـــم غاز الهيدروجني النـاجت مـن حتليـل املــاء احملمــض كهــربائيــًّا في فولتميتر هـوفـمــان هو 10 سم3. فإن 
حجــم األكسجني املتصاعد يساوي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سم3.

10 )ب(       5 ) أ (   
20 )د(       15 )جـ(   

الكهربائي، ويكون  بـالـقـطـب املوجـب للمصدر  املـتـصــل  الـبـالتـيـن  الكربــون أو مـعـدن  7- يسمـى ســارية )قـطـب( 
مغموًرا باإللكتروليت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

املصعد. )ب(  املهبط.      ) أ (   
خلية التحليل. )د(  املادة اإللكتروليتية.    )جـ(   

نشاط )2(
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مغموًرا  ويكون  الكهربائي،  للمصدر  السالب  بالقطب  املتصل  البالتني  فلز  أو  الكربون  )قطب(  سارية  يسمى   -8
باإللكتروليت  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

)ب(    املصعد. املهبط.      ) أ (   
خلية التحليل. )د(  املادة اإللكتروليتية.    )جـ(   
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، تكون طاقة النواجت دائًما أقل من طاقة  1-  في التفاعل الـ ـ 
املتفاعالت.

2- عند تكون ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تنطلق طاقة.

3- يعرف حاجز الطاقة الذي متر من فوقه املواد الفعالة لتتحول إلى نواجت بـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

4-  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الطاقة، هو رسم لكيفية تغيرات الطاقة أثناء إجراء التفاعل الكيميائي.

5- في التفاعل املاص للحرارة، يكون التغير في احملتوى احلراري (H∆) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

6- إذا زادت  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في الوسط احمليط، فإن التفاعل يكون طارًدا للحرارة.

7-  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الوقود يكون تفاعًلا طارًدا للحرارة.

8- في تفاعالت االنحالل احلراري، يحدث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؛ لذلك تكون هذه التفاعالت 
عادة ماصة للحرارة.

9- ميكن تتبع تغيرات درجة احلرارة أثناء التفاعالت الكيميائية باستخدام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؛ 
لذلك ميكن إدخال النتائج للحاسوب لوضع التمثيالت البيانية.

10- تنتج تفاعالت التعادل حرارة، وعليه تكون (H∆ ) للتفاعل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

الناجت  املاء هو  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، حيث يكون  غير  للمستقبل؛ ألنه  وقود محتمل  الهيدروجني هو  غاز   -11
الوحيد من عملية احتراقه.

 3
الوحدة 

مراجعة للمصطلحات واملفاهيم العلمية
 أكمل اجلمل التالية باختيار اإلجابة الصحيحة من القائمة. ُتستخدم كل إجابة مرة واحدة فقط أو ال تستخدم على 

اإلطالق.

الكيميائية املواد  من  الطاقة 

- احتراق - سالبة    - انحالل   - موجب  
- املاصة للحرارة - طارد للحرارة   - درجة احلرارة   - خلية الوقود  
- مسجل بيانات - كيميائي   - ترمومتر   - نضيدة  

- عمل رابطة - كسر للرابطة   - الروابط الكيميائية  - عكس  
- ملوث - طاقة التنشيط   - عامل حفاز   - بروفيل  
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12- عند ذوبان مادة ما، يحدث عادة انخفاض في درجة احلرارة يدل على الطبيعة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لعملية الذوبان.

13- يتفاعل الهيدروجني مع األكسجني لتوليد الكهرباء مباشرة في  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

14- إذا تساوت طاقة املتفاعالت مع طاقة النواجت، ال يوجد تفاعل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

15- ميكن أن يعتبر التنفس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عملية البناء الضوئي.

تعيني األخطاء

يوجد فيما يلي ست عبارات لبعض الطالب عن تغيرات الطاقة في التفاعالت الكيميائية.

عبارة طالب واحد فقط من هؤالء الطالب صحيحة. فما عبارة هذا الطالب؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ميكن تصحيح عبارات الطالب اآلخرين بتغيير كلمة واحدة. أعد كتابة العبارات بعد تصحيحها في اجلدول التالي. 

خالدحسن

جناةإقبال

 كمال
عبد اهلل

تدريب 3 - 1

العبارة الصحيحةالطالب
-1

-2

-3

-4

-5

تتطلب التفاعالت الطاردة 
للحرارة كسر الروابط

تقل درجة احلرارة في الوسط 
احمليط أثناء التفاعل الطارد 

للحرارة 

طاقة النواجت دائًما أقل في 
التفاعل املاص للحرارة

قيمة )∆H( للتفاعل 
الطارد للحرارة موجبة

تنطلق طاقة للوسط احمليط 
في التفاعالت املاصة 

للحرارة

طاقة املتفاعالت دائًما أعلى في 
التفاعل الطارد للحرارة
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صمم بعض الطالب موقًعا عن مخططات الطاقة اجلانبية. ونسوا وضع البيانات على املخطط.
تدريب 3 - 2

أكمل صفحة املوقع بكتابة البيانات التالية في أماكنها الصحيحة.

طاقة التنشيط 

H1H2نواجتطاقة

متفاعالتالزمن 

بوضع عالمة )√( في للحرارة  ا  ماّصً أو  للحرارة  طارًدا  تصنيًفا  إما  والفيزيائية،  الكيميائية  التغيرات  من  ا  كّلً  صنف 
الصندوق املالئم.

طارد للحرارة

    =  قيمة سالبة

H = H2 -H1

تصنيف تدريب 3 - 3

التغير
الطاقة تغيير 

ماص للحرارةطارد للحرارة
1- تعادل حمض الكبريتيك املخفف وهيدروكسيد الصوديوم

2- تبخير املاء

3- االنحالل احلراري لكربونات الكالسيوم

4- التنفس في الكائنات احلية

5- تسامي ثاني أكسيد الكربون الصلب
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يتفاعل عنصر صلب (x) مع مادة (Y) التي توجد كجزيئات غازية Y2. يتفاعالن مًعا لتكوين املركب XY4 السائل

   X (s)    +    2Y2  (g)                      XY4  (l)

.(XY4) أضعف من الروابط في املركب (Y2) الروابط في جزيئات

1- هل التفاعل طارد للحرارة أم ماص للحرارة؟ اشرح اختيارك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا ملستوى الطاقة في هذا التفاعل. 2- ارسم في الفراغ التالي رسًما جانبّيً

3- يعتبر تفاعل غاز الكلور مع السيليكون مثاًلا لهذا التفاعل.
اكتب املعادلة الكيميائية املتوازنة، واكتب اسم الناجت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

استنتاج

التغير
الطاقة تغيير 

ماص للحرارةطارد للحرارة
6- ذوبان أمالح األمونيوم في املاء

7- التنفس في النباتات

8- تكثيف مشتقات النفط في برج التجزئة

9- انصهار الثلج

10- احتراق غاز أول أكسيد الكربون

تدريب 3 - 4
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من املهم إدراك احلاجة حلفظ الكهرباء كلما أمكن. تعمل محطات القدرة الكهربائية باحتراق الفحم أو النفط وكالهما 
وقود غير متجدد. والطريقة املمكنة البديلة واألكثر فاعلية لتحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية هي استخدام 

خلية وقود.

تقارن املخططات التالية تغيرات الطاقة في محطة قدرة تقليدية بأخرى تعمل بخلية وقود. ادرس املخططات، وأجب 
عن األسئلة التي تليها.

وقود
فرنهواء

حرارة
ماء

توربنيبخار

ماء مبرد

1- اشرح ملاذا تعتبر خاليا الوقود أكثر فاعلية من محطات القدرة التقليدية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2- اذكر اسم ثالثة أنواع وقود شائعة في محطة قدرة تقليدية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3- اذكر اسم مصدر واسع النطاق للمطلوب مما يلي في خلية وقود:

) أ ( غاز الهيدروجني  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)ب( غاز األكسجني  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4- إحدى الطرق للحصول على غازي الهيدروجني واألكسجني، هي التحليل الكهربائي للماء. هل تعتقد أن هذا يعتبر 
مصدًرا بدياًل لهذه الغازات في خلية الوقود؟ اشرح إجابتك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كهرباءمولد

محطة قدرة تقليدية

كهرباء
خلية 
وقود

هيدروجني

أكسجني

خلية وقود

غالية

تدريب 3 - 5
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تخير اإلجابة الصحيحة من بني اإلجابات التالية:

1- مادة جديدة تنتج من االحتاد الكيميائي بني ذرات عنصرين أو أكثر، تختلف خواصها عن خواص العناصر الداخلة في 
تكوينها تسمى  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

املواد الفعالة. )ب(  املخلوط.     ) أ (   
العامل احلفاز. )د(  املركب.      )جـ(   

2- يشتعل شريط املاغنسيوم ويضيء بلهب مبهر ويتحول إلى مسحوق أبيض وينتج  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
أكسيد املاغنسيوم. )ب(  هيدروكسيد املاغنسيوم.    ) أ (   

بيكربونات املاغنسيوم. )د(  كربونات املاغنسيوم.    )جـ(   

3- كسر في الروابط بني ذرات جزيئات املواد املتفاعلة وتكوين روابط جديدة بني ذرات جزيئات املواد الناجتة من التفاعل 
يسمى  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

االنحالل احلرارى. )ب(  املعادلة الكيميائية.    ) أ (   
االنحالل الكهربائي. )د(  التفاعل الكيميائي.    )جـ(   

4- مجموعة من الرموز والصيغ الكيميائية، التي تعبر عن املواد الداخلة في التفاعل الكيميائي واملواد الناجتة عن هذا 
التفاعل، وكذلك شروط التفاعل إن وجدت تسمى  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

املعادلة الكيميائية. )ب(  التفاعل الكيميائي.    ) أ (   
االنحالل الكهربائي. )د(  االنحالل احلراري.    )جـ(   

5- تقسم التفاعالت الكيميائية حسب التغيرات احلرارية املصاحبة لها إلى تفاعالت طاردة للحرارة مثل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

النتروجني واألكسجني. )ب(  الكربون والكبريت.    ) أ (   
الكربون والفوسفور. )د(  الكربون واألكسجني.    )جـ(   

6- تقسم التفاعالت الكيميائية حسب التغيرات احلرارية املصاحبة لها إلى تفاعالت ماصة للحرارة مثل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

الهيدروجني واألكسجني. )ب(  الكربون واألكسجني.    ) أ (   
الكربون والفوسفور. )د(  النتروجني واألكسجني.    )جـ(   

نشاط )3(
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7- عملية طهي الطعام تفاعل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ للحرارة.

طارد. )ب(  ماص.      ) أ (   
إحالل مزدوج. )د(  إحالل بسيط.     )جـ(   

8- عملية احتراق الفحم تفاعل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ للحرارة.

طارد. )ب(  ماص.      ) أ (   
إحالل مزدوج. )د(  إحالل بسيط.     )جـ(   

9- تفاعالت كيميائية ينتج عنها طاقة حرارية كناجت من نواجت التفاعل تسمى  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

طاردة للحرارة. )ب(  ماصة للحرارة.     ) أ (   

إحالًلا مزدوًجا. )د(  إحالًلا بسيًطا.     )جـ(   

10- تفاعالت كيميائية يلزم حلدوثها امتصاص حرارة تسمى  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

طاردة للحرارة. )ب(  ماصة للحرارة.     ) أ (   

إحالًلا مزدوًجا. )د(  إحالًلا بسيًطا.     )جـ(   

11- إذا كانت كمية الطاقة املمتصة أصغر من كمية الطاقة املنطلقة يكون التفاعل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

طارًدا للحرارة. )ب(  ا للحرارة.     ماّصً ) أ (   
إحالًلا مزدوًجا. )د(  إحالًلا بسيًطا.     )جـ(   

12- إذا كانت كمية الطاقة املمتصة أكبر من كمية الطاقة املنطلقة يكون التفاعل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

طارًدا للحرارة. )ب(  ا للحرارة.     ماّصً ) أ (   
إحالًلا مزدوًجا. )د(  إحالًلا بسيًطا.     )جـ(   

13- عند تفاعل املاغنسيوم مع األكسجني تنطلق طاقة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

ضوئية وحرارية. )ب(  ضوئية وكهربائية.    ) أ (   
حرارية وكهربائية. )د(  ضوئية ومغناطيسية.    )جـ(   

14- تفاعل األكسجني مع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من التفاعالت املاصة للحرارة.

الهيدروجني. )ب(  الكربون.     ) أ (   
املاغنسيوم. )د(  النتروجني.     )جـ(   
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- مساحة سطح
- قلوي

- درجة حرارة
- صفر

- طاقة حركتها

- تصادم
-كمية

- حجم 
- ثابت

- طاقة التنشيط

- العامل احلفاز 
- ضغط

- حجم اجلسيم
- متدرج

- وجًها لوجه

- األنزميات
- الكتلة
- معدل

- االنتقالية
- أعلى

1- ميكنك قياس سرعة تفاعل كيميائي يعطي غاًزا بقياس الفقد في الـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مع تقدم التفاعل.

2- يكون ميل منحنى املعدل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دائًما عند بداية التفاعل الكيميائي.

3- إذا كان حجم جسيم املادة صغيًرا، يكون لها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كبيرة.

4- ميل منحنى املعدل هو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عند اكتمال التفاعل.

5- الـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الزائد في التفاعل الغازي، يزيد التركيز ويزداد بذلك املعدل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجلسيمات املتفاعلة بنجاح لتتحول إلى نواجت. 6- في التركيزات العالية، يزيد احتمالـ 

من  يزيد  مما  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  من  املتفاعلة  اجلسيمات  حرارة  درجة  ارتفاع  يزيد   -7
احتمال التصادمات الناجحة لتكوين النواجت.

8-  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األصغر للمتفاعالت، يعطي معدًلا أعلى للتفاعل.

ا. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مادة تزيد من معدل التفاعل الكيميائي دون أن تتغير هي كيميائّيً 9- ـ 

10- الفلزات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ومركباتها تستخدم عادة كعوامل حفازة.   

11- يقلل وجود العامل احلفاز ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ للتفاعل، الذي يفسر الزيادة في سرعة التفاعل.

12- تسمى العوامل احلفازة البيولوجية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

4
الوحدة 

مراجعة للمصطلحات واملفاهيم العلمية
على  تستخدم  ال  أو  فقط  واحدة  مرة  إجابة  كل  ُتستخدم  القائمة.  من  الصحيحة  اإلجابة  باختيار  التالية  اجلمل  أكمل   

اإلطالق.

التفاعل �سرعة 
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13- للتصادم الناجح، يجب أن تتصادم اجلسيمات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بطاقة كافية.

14- ال يزيد وجود العامل احلفاز من  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ النواجت.

15- زيادة الكمية أو  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املتفاعالت ال يزيد من سرعة التفاعل.

تفاعلت بعض شرائح الرخام مع حمض الهيدروكلوريك الزائد حتت عدة شروط. مت متثيل عالقة حجم ثاني أكسيد 
الكربون الناجت مقابل الزمن. ويبني الشكل التالي النتائج:

إذا مت احلصول على التمثيل )ج( حتت شروط عادية، أي التمثيالت من )أ( إلى )و( ينطبق عند:

1 - تبريد احلمض قبل إضافته للشرائح؟  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2 - تفاعل نصف كمية الشرائح فقط مع احلمض؟  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 - طحن شرائح الرخام إلى مسحوق ناعم قبل تفاعلها مع احلمض؟  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4 - استخدام حمض هيدروكلوريك مركز؟  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5 - استخدام شرائح رخام لها حجم أكبر )الضعف(؟  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ج = ضابطة

حجم ثاني أكسيد الكربون (سم3)

الزمن

استنتاج

أ
ب ج د

و

هـ

تدريب 1-4
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فيما يلي ست جتارب مختلفة، استخدمت نفس كتلة املاغنسيوم ونفس حجم حمض الهيدروكلوريك املخفف في 
كل أنبوبة.

شريط
ماغنسيوم
ملفوف

شريط
ماغنسيوم

مفرود

مسحوق
ماغنسيوم

5 3 2

̊ س ̊ س30 ̊ س30 ̊ س15 ̊ س10 20

6 14

 حمض حمض حمض

شريط
ماغنسيوم
ملفوف

شريط
ماغنسيوم
ملفوف

شريط
ماغنسيوم
ملفوف

 حمض

استنتاجتدريب 2-4

استنتج نتائج التجربة. تخير النتائج الصحيحة مما يلي، واكتبها في اجلدول الذي يليها.

بار الثانية
أنبوبة االخت

ملنع الفقاعات
ا للماغنسيومتفاعل سريع مع ذوبان  أنبوبة االختبار الثالثةسريع جّدً

 ملنع الفقاعات

التفاعل الثاني األبطأاألخير ملنع الفقاعاتالتفاعل الرابع األسرع

النتائجالتجربة
1

2

3

4

5

6
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تخير اإلجابة الصحيحة من بني اإلجابات التالية:

1- العوامل احلفازة البيولوجية تسمى  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
أكسينات. )ب(  هرمونات.     ) أ (   
فيتامينات. )د(  أنزميات.     )جـ(   

2- تفاعـالت كيميائيـة يتـم فيـها إحــالل عنصـر أكـثر فاعلية محــل عنصـر آخـر أقـل منـه فاعلية فــي أحـد محاليل أمالحه 
تسمى  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

اإلنحالل. )ب(  احتاًدا مباشًرا.     ) أ (   
إحالًلا مزدوًجا. )د(  إحالًلا بسيًطا.     )جـ(   

3- العناصر التي تسبق الهيدروجني في سلسلة الفاعلية مثل اخلارصني واحلديد حتل محل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
األكسجني. )ب(  الكبريت.     ) أ (   

الهيدروجني. )د(  الكلور.      )جـ(   

4- كلما كان العنصر في وضع متقدم )أبعد( بالنسبة للهيدروجني في سلسلة الفاعلية يكون اإلحالل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ.
أبطأ. )ب(  متوسط السرعة.     ) أ (   

أسرع. )د(  متوقف.     )جـ(   

5- عند إضافة حمض HCl املخفف إلى فلز اخلارصني  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
يتصاعد غاز الهيدروجني بكمية محددة وببطء. ) أ (   

يتصاعد غاز الهيدروجني بسرعة ويصبح احمللول دافًئا. )ب(   
ال يحدث تفاعل. )جـ(   

يتصاعد غاز الهيدروجني بسرعة كبيرة ويصبح احمللول ساخًنا. )د(   

6- عند إضافة املاغنسيوم إلى محلول كبريتات النحاس يتكون  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
MgO )ب(       Cu ) أ (   

 Mg (HCO3)2 )د(      Mg CO3 )جـ(   

7- كل مما يأتي من العوامل التي تزيد من سرعة التفاعل عدا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
زيادة السطح املتفاعل. )ب(  درجة احلرارة.     ) أ (   

العوامل احلفازة. )د(  تخفيف احمللول.     )جـ(   

8- عند تفاعل حمض HCl مع كربونات الكالسيوم Ca CO3 )الرخام( ينتج غاز  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
CO )ب(       O2 ) أ (   

CO2 )د(       H2 )جـ(   

نشاط )4(
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1- حتتوي جميع القلويات على أيونات الـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

2- القلويات  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ذوابة في املاء.

3- جميع األحماض لها قيمة (pH)  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من سبعة.

4- األحماض الضعيفة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فقط في احمللول املائي.

5- احلمض األقوى هو األعلى في تركيز أيون الـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في احمللول املائي.

.(pH) 6- إضافة حمض الهيدروكلوريك إلى هيدروكسيد الصوديوم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قيمة

7- تدل زيادة وحدة واحدة من (pH) على زيادة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في تركيز أيون الهيدروجني.

8- أي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تفور وتعطي غاًزا عند إضافة حمض إليها.

9- جميع  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عند تدفئتها مع مركب أمونيوم، ينطلق منها غاز األمونيا.

10- الـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هو تفاعل كيميائي بني أيونات الهيدروجني والهيدروكسيد لتكوين املاء.

11- تعالج احلموضة الزائدة في التربة باستخدام   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

12- ميكن أن تكون األكاسيد الفلزية قاعدية أو  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

13- تكون األكاسيد احلامضية عادة أكاسيد الفلزية  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

14- يتكون املطر احلمضي عندما تذوب الغازات امللوثة في املاء، مثل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وغاز ثاني 
أكسيد الكبريت.

5
الوحدة 

مراجعة للمصطلحات واملفاهيم العلمية
 أكمل اجلمل التالية باختيار اإلجابة الصحيحة من القائمة. ُتستخدم كل إجابة مرة واحدة فقط أو ال تستخدم على 

اإلطالق.

والقواعد الأحما�س 

كربونات  - الكالسيوم  هيدروكسيد   - اجليرية        - مضاعف    -
يقلل  - أضعاف    عشرة   - - غازية                     - قواعد  

تعادل  - متأينة    غير   - أعلى       - أقل    -
هيدروجني  - )مترددة(   أمفوتيرية   - ا      - حمض   جزئّيً تتأين   -

هيدروكسيد   - قلويات      - اختزال    - النيتروجينية    األكاسيد   -
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الرخام،  التماثيل  أو  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  املباني   إذابة  إلى  احلمضي  املطر  يؤدي   -15
حيث تصنع من كربونات الكالسيوم.

تنبؤ

مستخدًما اجلدول، تنبأ باللون الذي يكون عليه كل دليل عند إضافته إلى احملاليل التالية:

يبني اجلدول التالي معلومات عن أدلة متعددة.

تدريب 5 - 1

اللون في حمض الدليل
قوي

(pH) التي عندها 
يتغير اللون

اللون في قلوي قوي

أزرق البرموثيمول
امليثيل البرتقالي

الثيمو فثالني
الفينول فثالني

أصفر
أحمر

عدمي اللون
عدمي اللون

7
4

10
9

أزرق
أصفر
أزرق
وردي

املادة في محلول
لون الدليل

الفينول فثالنيالثيموفثالنيامليثيل البرتقاليالبرموثيمول

ماء مالح

هيدروكسيد 
الصوديوم املخفف

محلول سكر

حمض 
الهيدروكلوريك 

املخفف

خل

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



28

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0 5 10 15 20 25

pH

الشكل التالي متثيل (pH) ويبني تعادل حمض مع قلوي. واحلمض املستخدم هو حمض كبريتيك 2 مول ديسم-3 ومت 
معايرته بـ 25 سم3 من  محلول هيدروكسيد صوديوم 2 مول ديسم-3.

 حجم احلمض
املضاف

1 - أكمل املعادلة الكيميائية لهذا التعادل:

2- اشرح ملاذا انخفضت قيمة (pH) بعد إضافة 12 - 13 سم3 من احلمض.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3- ضع شكل التمثيل إذا مت إجراء التعادل بطريقة عكسية يضاف فيها القلوي إلى حجم ثابت من احلمض.

4- ضع على احملاور املعطاة في هذه الصفحة ، شكل التمثيل (pH) إذا أضفنا:

) أ ( حمًضا ضعيًفا لقلوي قوي،

)ب(حمًضا قوّيًا لقلوي ضعيف.

H2SO4 (aq)    +    2NaOH (aq) +

تفسير تدريب 5 - 2
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 املطر احلمضي مشكلة تلوث، تنتج من غازات حمضية منبعثة في الهواء اجلوي. أكمل مخطط االنسياب التالي
الذي يوضح أسباب وآثار املطر احلمضي. أسهب في تفاصيل آثاره.

ينتج احتراق الوقود كالفحم أو النفط 
أو الغاز الطبيعي

غاز  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تنتج داخل عوادم السيارات عن 
طريق مرور شرارة خالل الهواء 

)نيتروجني وأكسجني(

غازات  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تذوب في املاء

اآلثار

املباني:النباتات:

إسهاب

حمض  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التنفس:

تدريب 5 - 3

حمض  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تدريب 5 - 4
التالية  األسئلة  اقرأها وأجب عن  بريقها.  التي فقدت  الفلزات  لتنظيف  استخدام األحماض  التالية كيفية  القطعة  تصف 

لها.
كثيًرا ما تستخدم األحماض كمنظفات في املنازل. تتفاعل األحماض مع القواعد، لذلك تستخدم  لتنظيف   
الفلزات التي فقدت بريقها. وتتلوث الفلزات؛ ألنها تتفاعل مع الغازات املوجودة بالهواء وتتغطى بطبقة من األكسيد أو 
ا بأكسيد  احلديد  الكبريتيد. ويوجد غطاء األكسيد الشائع على أجسام احلديد والفوالذ ويعرف بالصدأ، ويسمى كيميائّيً
(III)، (Fe2O3). حتتوي عادة منظفات الصدأ على حمض معدني قوي كحمض الفوسفوريك (H3PO4) أو حمض 
الهيدروكلوريك (HCl). وملا كانت هذه األحماض قوية، فإنها تكون خطرة ويجب استعمالها بعناية فائقة. ميكن نزع 
بقع الصدأ من على املالبس باستخدام حمض إيثان دايويك 2(COOH). وهو حمض عضوي )االسم الشائع له حمض 
باستخدام  فلزات أخرى  أهم عيوبه كونه ساًما. ميكن تنظيف  املعدنية، مع ذلك  األوكساليك( أضعف من األحماض 
أحماض عضوية أقل ُسمية كحمض األسيتيك (CH3COOH) أو حمض الستريك ( C6H8O7). كال هذين احلمضني 
يشيع استخدامهما في املنازل. اخلل هو 5% محلول حمض األسيتيك، ويوجد حمض الستريك في الفواكه احلمضية 
كالليمون. والطريقة الفعالة لتنظيف جسم نحاسي هو حكه بقطعة ليمون، حيث تذوب طبقة األكسيد وتكون سترات 
النحاس (II) التي ميكن غسلها. بعد استخدام املنظفات احلمضية يكون من املهم غسل اجلسم باملاء أو بصودا الغسيل؛ 

لنزع النواجت السامة ومعادلة أية زيادة من احلمض.
1- أكمل كلمات هذه املعادالت:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    +    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) أ ( أكسيد احلديد (III) )صدأ( + حمض الهيدروكلوريك  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    +    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )ب( أكسيد احلديد (III) + حمض  الفوسفوريك  

2- أكمل ووازن املعادالت الكيميائية التالية:
Fe2O3 (s)    +    6HCl (aq)               2  أ (  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  3   +  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (

Fe2O3 (s)    +    2H3PO4 (aq )               2  ب(  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  3   +  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(
3- ) أ ( اذكر اسم ثالثة أحماض عضوية:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)ب( ملاذا تعتبر هذه األحماض أضعف من األحماض املعدنية؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4- ) أ ( ما الفلزان املوجودان في سبيكة العملة؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)ب( ما امللح اآلخر الذي يتكون مع سترات النحاس (II) إذا نظفت العملة بقطعة ليمون؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5 - اشرح ملاذا تعادل صودا الغسيل زيادة احلمض.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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1- أكمل قاعدة البيانات لالثنى عشر أكسيًدا مستخدًما العناوين املوضحة في اجلدول. اْسُتكملت بيانات األكسيد 
األول كمثال لك.

2 - استخدم اجلدول في اإلجابة عن األسئلة التالية: 
) أ ( ما نوع األكاسيد التي تكونها الفلزات؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)ب( ما نوع األكاسيد التي تكونها الالفلزات؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)جـ( هل األكاسيد الغازية حمضية، قاعدية أم أمفوتيرية )مترددة(؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)د( هل األكاسيد )ليست محلوًلا( سوائل عند درجة حرارة الغرفة؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تدريب 5 - 5

احلالة )عند درجة املجموعةاألكسيد
حرارة وضغط الغرفة(

الذوبانية )في 
النوعاملاء(

أمفوتيريقاعديحمضيال يذوبيذوبغازسائلصلبالفلزفلز
✓✓✓✓ أكسيد الصوديوم

ثاني أكسيد الكبريت
أكسيد الفوسفور
أكسيد اخلارصني

أكسيد املاغنسيوم
(II) أكسيد النحاس
ثاني أكسيد الكربون

ثاني أكسيد النيتروجني
أكسيد الكالسيوم
أكسيد البوتاسيوم
أكسيد األلومنيوم

(II) أكسيد الرصاص

?
هل تذوب؟

هل هي غاز؟

صلب؟ هل هي

 هل تغير لون ورقة

 دوار الشمس احلمراء

و الزرقاء؟
أ

 هل هو أكسيد
فلزي ؟

فلزي؟هل هو أكسيد ال 
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نشاط )5(
تخير اإلجابة الصحيحة من بني اإلجابات التالية:

1- طريقة مبسطة للتعبير عن درجة احلامضية أو القلوية للمحاليل املائية - اعتماًدا على تركيز أيون +H فيها بأرقام موجبة 

تتراوح من ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
5 - 0 )ب(       7 - 0 ) أ (   
9 - 0 )د(       14 - 0 )جـ(   

2- يكون لون صبغة دوار الشمس عند pH يساوي 9 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

أحمر. )ب(  ال يؤثر.      ) أ (   

أزرق. )د(  أصفر.      )جـ(   

3- كمية احلرارة الناجتة من تكوين مول واحد من املاء عند تعادل حمض قوي مع قلوي قوي بشرط أن تكون احملاليل 

مخففة، تسمى حرارة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
االتزان. )ب(  التفاعل.      ) أ (   

االستقرار. )د (  التعادل.      )جـ(   

pH -4 للمحلول أكبر من 7 يكون احمللول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

متعادًلا. )ب(  ا.     حامضّيً ) أ (   
قلوّيًا. )جـ(   

pH -5 للمحلول يساوي 7 يكون احمللول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

قلوّيًا. )ب(  ا.     حامضّيً ) أ (   
متعادًلا. )جـ(   

pH -6 للمحلول أقل من 7 يكون احمللول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

قلوّيًا. )ب(  ا.     حامضّيً ) أ (   
متعادًلا. )جـ(   

7- حمض قوي يحتوي على عنصر النيتروجني، هو حمض ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

الكبريتيك. )ب(  هيدروكلوريك.     ) أ (   
األسيتيك. )د(  النيتريك.     )جـ(   
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ن أمالح الكلوريد هو حمض  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 8- احلمض الذي يكوِّ

الكبريتيك. )ب(  الهيدروكلوريك.     ) أ (   
اخلليك. )د(  النيتريك.     )جـ(   

pH -9 حمللول الصودا الكاوية يساوي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

7 )ب(       5 ) أ (   
14 )د(       9 )جـ(   

pH -10 حلمض الهيدروكلوريك يساوي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

2 )ب(       1 ) أ (   
4 )د(       3 )جـ(   

pH -11 للماء النقي يساوي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

6 )ب(       5 ) أ (   
8 )د(       7 )جـ(   

12- يكون لون الفينول فثالني في احلمض القوي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

أحمر. )ب(  أصفر.      ) أ (   

أزرق. )د(  عدمي اللون.     )جـ(   

13- يكون لون الفينول فثالني في القلوي القوي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

وردّيًا. )ب(  أزرق.      ) أ (   

أصفر. )د(  أحمر.      )جـ(   

14- يكون لون امليثيل البرتقالي في حمض الهيدروكلوريك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

وردّيًا. )ب(  أزرق.      ) أ (   

أصفر. )د(  أحمر.      )جـ(   

15- يكون لون امليثيل البرتقالي في محلول الصودا الكاوية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

أزرق. )ب(  أصفر.      ) أ (   

وردّيًا. )د(  أحمر.      )جـ(   
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16- يكون لون أزرق البرموثيمول في حمض الكبريتيك  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

أزرق. )ب(  أحمر.      ) أ (   

وردّيًا. )د(  أصفر.      )جـ(   

17- يكون لون أزرق البرموثيمول في محلول البوتاسا الكاوية  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

أزرق. )ب(  أحمر.      ) أ (   

أصفر. )د(  وردّيًا.      )جـ(   

18- يكون لون الثيموفثالني في حمض الكبريتيك  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

أحمر. )ب(  عدمي اللون.     ) أ (   

أصفر. )د(  أزرق.      )جـ(   

19- يكون لون الثيموفثالني في محلول الصودا الكاوية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

أحمر. )ب(  أصفر.      ) أ (   

أزرق. )د(  وردّيًا.      )جـ(   
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- أمونيا  
- ألومنيوم  
- أكسجني  
- كلوريد  

- نترات  

     - هيدروجني 
     - خارصني

     - كربونات الكالسيوم
     - زيادة

     - أكسدة

- حمض الهيدروكلوريك
- ثاني أكسيد الكربون  

- صوديوم
- معايرة

- كربونات 

- حمض الكبريتيك
- كالسيوم
- رصاص

- تبلور
- ترسيب

ا بفلز.  ا أو كلّيً 1- امللح مادة تكونت عند إحالل الـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إحالًلا جزئّيً

2- تذوب معظم الكبريتات في املاء عدا كبريتات الـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

3- ال تذوب معظم الكربونات في املاء عدا كربونات الـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

4- األسلوب العملي للـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ميكن استخدامه لتحضير أمالح ذوابة من هيدروكسيدات فلزية ذوابة.

5- يجب إضافة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من أكسيد الفلز حلمض عند تكوين ملح ذواب، وذلك 
للتأكد من أن جميع احلمض مت معادلته.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األيوني. 6- ميكن حتضير األمالح غير الذوابة بــال ـ 

7- لتحضير كبريتات باريوم غير ذوابة، يجب خلط احملاليل املائية مًعا لـ ــــــــــــــــــــــــــــــــ الباريوم وكبريتات الصوديوم.

8- لتحضير كلوريد فضة غير ذواب، يجب خلط احملاليل املائية مًعا لـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفضة، وكلوريد البوتاسيوم.

9- عند إضافة محلول هيدروكسيد الصوديوم أو محلول أمونيا إلى محلول نترات الـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، 
يتكون راسب أبيض يذوب في الزيادة من القلوي.

10- عند إضافة محلول هيدروكسيد الصوديوم أو محلول أمونيا حمللول كبريتات الـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، 
يتكون راسب أبيض يذوب فقط في الزيادة من محلول هيدروكسيد الصوديوم.

يتكون   ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الـ   كلوريد  حمللول  الصوديوم  هيدروكسيد  محلول  إضافة  عند   -11
راسب أبيض وال يتكون راسب بإضافة محلول األمونيا املائية.

6
الوحدة 

مراجعة للمصطلحات واملفاهيم العلمية
 أكمل اجلمل التالية باختيار اإلجابة الصحيحة من القائمة. ُتستخدم كل إجابة مرة واحدة فقط أو ال تستخدم على 

اإلطالق.

عن  والك�سف  الأمالح 
والغازات الأيونات  هوية 
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أكمل اجلدول التالي باالستدالل من املعلومات املعطاة . اْسُتكمل الصف األول كمثال.

12- نختبر الكربونات بإضافة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املخفف حيث يتفاعل، ويعطي غاز ثاني أكسيد الكربون.

13- عـند إجــراء اخــتبار حمللــول الكبريتــات مــع محلول نتــرات الباريــوم، يجب حتميــض احمللــول أواًل ويجــب أاًل 
نستخــدم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

14- الغاز القلوي الوحيد الشائع هو غاز الـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

ن راسًبا غير ذائب من  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 15- يعكر غاز ثاني أكسيد الكربون ماء اجلير ألنه يكوِّ

استدالل تدريب 6 - 1

الراسب )ملح غير 
ذواب(

محاليل املتفاعالت
)لتكوين راسب(

املعادلة األيونية

نترات الفضة1- كلوريد الفضة
+

كلوريد الصوديوم

Ag+ (aq)  +  Cl- (aq)            AgCl (s)

نترات الباريوم2-
+

حمض الكبريتيك
-3(II) نترات الرصاص

+
يوديد البوتاسيوم

-4Ba2+ (aq)  +  CO3
2- (aq)            BaCO3 (s)

-5Ag+ (aq)  +  I-
(aq)            AgI (s)

-6(II) نترات الرصاص
+

حمض الهيدروكلوريك

نترات الفضة7-
+

كربونات الصوديوم
-8Ag+ (aq)  +  Br- (aq)            AgBr (s)
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فيما يلي اختبارات متعددة وأزواج من مواد كيميائية ميكن استخدامها لتحضير خمسة غازات مختلفة.

كربونات + حمض
 يؤدي إلى إعادة إشعال 

شظية متوهجة
يتعكر ماء اجلير

يشتعل بفرقعة مع 
  يحول لون صبغة صوت 

دوار الشمس 
احلمراء إلى زرقاء 

دوار الشمس املبللةيزيل لون صبغة 

حمض هيدروكلوريك مركز   ملح أمونيوم  +  قلوي   
 + 

عامل مؤكسد 

ضع املعلومات املوضحة أعاله بأماكنها الصحيحة في اجلدول التالي:

 فوق أكسيد الهيدروجني 
 + 

عامل مؤكسد 

فلز + حمض

تدريب 6 - 2

اختبار الغازاملواد الكيميائية الالزمة إلعداد الغازالغاز

األمونيا

ثاني أكسيد الكربون

الكلور

الهيدروجني

األكسجني
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استنتج هوية األمالح أ، ب، جـ  التالية، وأكمل الفراغات في املخطط.

 ملح جـ ملح بملح أ 

 الذوبانية في املاء

غير ذوابذوابذواب

إضافة محلول هيدروكسيد الصوديوم

 راسب أزرق غاز قلوي  راسب أخضر   

إضافة حمض هيدروكلوريك املخفف

 يحدث فوران،  ال تفاعل  ال تفاعل
يتصاعد غاز يعكر 

ماء اجلير

(II) إضافة محلول نترات الرصاص

راسب أصفر 
قامت    

راسب أبيض 
باهت 

راسب أبيض
 ثقيل

ب هو  جـ  هو أ  هو

استنتاج تدريب 6 - 3
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ا يصل الكاتيون الصحيح بكل مالحظة. استنتج هوية الكاتيون من املالحظات املعطاة عند إضافة قلوي، ارسم خّطً

الكاتيون

(II) احلديد

الكالسيوم

اخلارصني

األلومنيوم

(II) النحاس

األمونيوم

إضافة قلوي

بإضافة محلول األمونيا، يتكون راسب أبيض يظل 
غير ذواب في الزيادة من القلوي.

بإضافة محلول األمونيا، يتكون راسب أزرق باهت 
يذوب في الزيادة ليكون محلوًلا أزرق قامًتا.

بالتدفئة مع محلول هيدروكسيد الصوديوم يتصاعد غاز 
يحول لون صبغة دوار الشمس احلمراء املبللة إلى اللون 

األزرق.

بإضافة محلول األمونيا، يتكون راسب أخضر.

بإضافة إما محلول األمونيا أو محلول هيدروكسيد 
الصوديوم، يتكون راسب أبيض يذوب في الزيادة من 

القلوي.

يتكون راسب أبيض باضافة محلول هيدروكسيد 
الصوديوم في حني لم يتكون راسب مع محلول األمونيا.

استنتاج تدريب 6 - 4
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استنتج هوية األمالح من  أ  إلى  و  بتحديد األيون املوجب واأليون السالب املوجود.

استنتاج تدريب 6 - 5

الهويةاأليون السالب الناجتاأليون املوجب الناجتامللح املجهول

راسب أخضر مع محلول أ
هيدروكسيد الصوديوم

راسب أبيض عند إضافة 
حمض نيتريك يتبعه 
محلول نترات باريوم

ب

راسب أزرق مع محلول 
األمونيا يذوب بإضافة 

زيادة من القلوي، ويتكون 
محلول أزرق قامت

راسب أصفر عند إضافة 
حمض نيتريك مخفف 

ثم محلول نترات الرصاص 
(II)

جـ
ينتج غاز األمونيا عند 

التدفئة مع محلول 
هيدروكسيد الصوديوم

فقاعات غاز ثاني أكسيد 
الكربون عند إضافة حمض 

الهيدروكلوريك املخفف

د

راسب أبيض مع كل من 
محلول هيدروكسيد 

الصوديوم ومحلول 
األمونيا، يذوب في الزيادة 

من القلوي

راسب أبيض عند إضافة 
حمض نيتريك مخفف ثم 

محلول نترات فضة

هـ

راسب أبيض باهت مع 
محلول هيدروكسيد 

ن راسب  الصوديوم وال يكوِّ
مع محلول األمونيا

غاز أمونيا ناجت عند التدفئة 
مع قلوي وقليل من 
مسحوق األلومنيوم

و
راسب بني محمر مع 

محلول األمونيا ال يذوب 
في الزيادة من القلوي

راسب أبيض عند إضافة 
حمض نيتريك مخفف ثم 

محلول نترات الفضة
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تتضمن كلمات هذا املربع الصيغ الكيميائية لعشرة أمالح )الحظ: تستخدم احلروف الكبيرة في كل هذا النشاط، مثل 
كبريتات حديدوز (FESO4). ما عدد الصيغ التي جتدها؟ اكتب أسماءها الكيميائية.

نشاط )6(

M N F E C L 2 M G N
G A 3 O K N O 3 O A
C N Z N C O 3 C 2 N
L O N A 2 C O 3 K H
3 C L H 2 L 3 O N 4
K U R C U S O 4 O N
C A S O 4 O 2 N 2 O
L C O 3 L A L C L 3
O Z N C O 4 O 2 C L
3 N M G S O 4 N O 3
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نشاط )2(  ص 13

نشاط )3(  ص 20

نشاط )4(  ص 25

نشاط )5(  ص 32

ب

]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



43]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



44]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ



45]ËeË’;z;ÏÁÊd2’\;oÊue’\Â;ÏË⁄Ë÷¬i’\;r·]fi∏\;á—ÖŸ;z’;ÏΩÊ •;–ÊŒ¢\;√Ëµ




