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 الوحدة الثالثة
 الطاقة يف التفاعالت الكيميائية    

 السؤال األول :أكمل العبارات التالية بما يناسبها :

 ................ و .................... و .................. . الطاقة  من أشكال   (1

 ............................. . وحدة قياس الطاقة حسب النظام العالمي هي ... (2

 جزيئات ( :طاقة ................. وطاقة ................. . –من أشكال الطاقة التي تمتلكها  دقائق المادة )ذرات  (3

 .................. مع درجات الحرارة .........المادة تناسباً.لدقائق  يتناسب معدل الطاقة الحركية (4

 الكيميائية حسب التغير في الطاقة ...................................... و .............................. . من أنواع التفاعالت (5

 في التفاعالت الطاردة للطاقة تكون طاقة المواد المتفاعلة .............. من طاقة المواد الناتجة  . (6

 .. .................... و .......................... و ....................من األمثلة على التفاعالت الطاردة للطاقة ............. (7

 تتحول الطاقة في الخاليا الجلفانية من الطاقة .................. الى الطاقة .......................... . (8

 المواد الناتجة . ......من  طاقةفي التفاعالت الماصة للطاقة تكون طاقة المواد المتفاعلة  ........ (9

 على التفاعالت الماصة للطاقة ......................... و............................. و ......................... . من األمثلة (11

 يصاحب تكون الرابطة .............. للطاقة ،بينما كسر الرابطة يصاحبه ............. للطاقة. (11

 ................ طاقتها .كلما زادت قوة الرابطة . (12

 وحدة قياس طاقة الرابطة هي .................. . (13

في التفاعالت الطاردة للطاقة تكون طاقة الروابط المتكونة في النواتج ............... من طاقة الروابط المتكسرة في  (14

 ............... . H∆  المتفاعالت و اشارة 

طاقة الروابط المتكونة في النواتج ............... من طاقة الروابط المتكسرة في  في التفاعالت الماصة للطاقة تكون (15

 ............... .    ∆   H المتفاعالت و اشارة 

 كلما زادت نسبة الهيدروجين في المادة  ...................... أفضليتها كوقود . (16

 ................ .......... و...............ل ومن أنواعها .........كمية حرارة التفاع تستخدم ..................... في قياس (17

 ......................... . x ......................xكمية الحرارة = .......................... (18

 يعتبر احتراق االيثانول تفاعل .................. للطاقة . (19

 السؤال الثاني : اختر رمز  االجابة الصحيحة لكل ممايلي:                                                               

 1 - جميع التفاعالت التالية طاردة للطاقة ماعدا :

تفاعالت الخاليا الجلفانيةأ. تحلل فوق أكسيد الهيدروجين      ب.التحليل الكهربي للماء     ج. احتراق االيثانول       د.  

: عتبر من التفاعالت الماصة للطاقةتية ي  أحد التفاعالت اآل - 2  

أ.تحلل كربونات الكالسيوم          ب.احتراق الميثان     ج. تحلل فوق أكسيد الهيدروجين   د.التحليل الكهربي للماء   
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:  الطاقة الممتصة في التفاعل اآلتي تكون على شكل - 3  

2H2(g)  +  O2(g)               2H2O(l) 

 أ.طاقة حرارية                      ب.طاقة ضوئية                   ج.طاقة كهربائية              د.طاقة كيميائية

 4 - جميع التفاعالت اآلتية طاردة للطاقة ما عدا :

 C + O2                CO2     .أ   

  CO2   + 6H2O 6ب. 
ضوء الشمس     

     C6H12O6 + 6 O2    

     CH4  + 2O2                    CO2  +2H2Oج. 

Zn + Cuد. 
+2

          Zn
+2  

 + Cu    

 يكون التفاعل ماصاً للطاقة في حالة: - 5

 مجموع  طاقة الروابط المتكونة أكبر من مجموع  طاقة الرورابط المتكسرة . أ.

 المتكسرة . الروابطالروابط المتكونة يساوي  مجموع  طاقة  ب. مجموع  طاقة

 المتكونة . الروابطج. مجموع  طاقة الروابط المتكسرة أكبر من مجموع  طاقة 

 د. عدد الروابط المتكونة أكبر من عدد الروابط المتكسرة . 

 التفاعالت الطاردة للطاقة يكون فيها : - 6

 طاقة المواد الناتجة أكبر من طاقة المواد المتفاعلة . أ.

 . اتجة أقل من طاقة المواد المتفاعلةب. طاقة المواد الن

 طاقة المواد الناتجة  تساوي طاقة المواد المتفاعلة.ج. 

 موجبة دائماً .   H∆قيمة  د.

 وحدة قياس طاقة الرابطة : - 7

 د. كيلو جول / غم          ج. كيلوجول / مول               كيلوجول.مول     ب.                أ. كيلو جول     

 :تقاس أفضلية المادة كوقود بناءاً على  - 8

 كتلة المادة المحترقة د.     ج. الكتلة المولية للمادة        ب. القيمة الحرارية للمادة         أ. حرارة احتراق المادة 

 قياس حرارة التفاعل  هو : الجهاز المستخدم في - 9

  . المسعرد.                          ر لفولتميتاج.                            الترمومترب.                   أ. الهيدروميتر

 قياس الحرارة النوعية :وحدة  - 10

 /جول.سْ د. غم                        غم .سْ ج. جول /            مول               /ب. جولجول/ْس                    أ. 
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 :غرام من المادة حرقاً تاماً  1كمية الحرارة المصاحبة لحرق    - 11

  أ. حرارة االحتراق                     ب. حرارة التفاعل                 ج. القيمة الحرارية             د. الحرارة النوعية

 للطاقة هي : مصدركأفضل  المواد التالية الستخدامها  - 12

 أ. الغاز الطبيعي                       ب. الخشب                           ج. البترول الخام               د. بنزين السيارات 

 : عند حرق قطعة من شريط الماغنيسيوم تكون الطاقة الناتجة على شكل طاقة - 13

 د. كهربائية                          ج. حركية                                  ضوئيةب.                        أ. حرارية

 : عند تحلل الماء في جهاز هوفمان تكون الطاقة الممتصة على شكل طاقة - 14

 . حركية                          د. كهربائيةأ. حرارية                       ب. ضوئية                                  ج

 :القيمة الحرارية له تساوي  فإنكيلوجول / مول  H2  =286اذا كانت حرارة االحتراق لغاز الهيدروجين  -15

 مولكيلوجول /  143د.         كيلوجول / غم 143ج.        كيلوجول / مول  572ب.  كيلوجول / غم       572أ. 

 السؤال الثالث : فسر العبارات التالية .

 سالبة . H∆تكون اشارة للطاقة في التفاعالت الطاردة  -1

 ...............السبب : ..................................................................................................................... 

 موجبة .  H∆   ة في التفاعالت الماصة للطاقة تكون اشار -2

 .....................................................................................................................................السبب : 

 كسر الرابطة تفاعل ماص للطاقة بينما تكوين الرابطة تفاعل طارد للطاقة . -3

 .....................................................................................................................................السبب : 

 .يجب توضيح الحالة الفيزيائية للمتفاعالت و النواتج في المعادلة الكيميائية  -4

 .............................................................................................السبب: .........................................

 .   H     Clأكبر من طاقة الرابطة     H    Fطاقة الرابطة -5

 .......................................................................................................................................السبب : 

 القيمة الحرارية للفحم الحجري أكبر من القيمة الحرارية للخشب.  -6

 ...................................................................................السبب : ...................................................

 القيمة الحرارية للغاز الطبيعي أكبر من القيمة الحرارية لبنزين السيارات . -7

 ......................................................................................................................................بب : سال

 . رحداث حريق كبيفي كثير من الحاالت تكفي شرارة صغيرة إل -8

 .......................................................................................................................................السبب: 

 .H2أقل منها في جزئ   Cl2طاقة الرابطة في جزئ  -9
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 اكتب المصطلح العلمي الدال على العبارات التالية : ( أ السؤال الرابع : 

 )............................( القدرة على انجاز عمل ما . -1

 )............................( وحدة قياس الطاقة حسب النظام الدولي . -2

 خر .ستحدث و لكنها تتحول من شكل آلفنى و ال ت  ت   )............................( الطاقة ال -3

 صاحبها تغير في الطاقة .الكيمياء يهتم بدراسة التفاعالت الكيميائية التي ي  )............................( فرع من فروع  -4

 )............................( نوع من الطاقة تمتلكها دقائق المادة التي لها كتلة بسبب حركتها . -5

 رة .)............................( طاقة الوضع الناتجة عن قوى التجاذب و التنافر بين مكونات الذ -6

 )............................( تفاعالت كيميائية تطلق طاقة عند حدوثها . -7

 )............................( تفاعالت كيميائية تحتاج طاقة لحدوثها . -8

 )...........................(الطاقة الالزمة لكسر الرابطة في مول واحد من المادة في الحالة الغازية . -9

 ستخدم لقياس كمية الحرارة  المصاحبة للتفاعالت الكيميائية  .)...........................( جهاز ي   -11

 .التغير في الطاقة المصاحب للتفاعل الكيميائي  )............................( -11

  .الطاقة المصاحب للتفاعل الكيميائيمعادلة كيميائية موزونة يتم االشارة فيها الى التغير في )............................( -12

  .كمية الحرارة الناتجة عن حرق مول واحد من المادة حرقا تاما بوجود كمية كافية من األكسجين......( ........).............. -13

 .ية من األكسجينكمية الحرارة الناتجة عن حرق غرام واحد من المادة حرقا تاما بوجود كمية كاف .....(........).............. -14

 ......( كمية الحرارة الالزمة لرفع درجة حرارة جسم ما درجة مئوية واحدة ..).................... -15

 ....( كمية الحرارة الالزمة لرفع درجة حرارة غرام واحد من المادة درجة مئوية واحدة ...)..................... -16

 ؟ب( ماذا نعني بقولنا 

 .كيلو جول/ مول  1367حرارة احتراق كحول االيثانول =  -1

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

 .كيلوجول/ غم  17القيمة الحرارية للكربوهيدرات =   -2

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

 .س   جول/غم. 4.18الحرارة النوعية للماء =  -3

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

 .جول/س   1000السعة الحرارية لجسم ما =  -4

................................................................................................................................................... 
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 السؤال الخامس : مثل التفاعالت اآلتية بمعادالت كيميائية حرارية : 

( CO2لكربون)اأكسيد  (إلنتاج غاز ثانيO2(في كمية كافية من غاز األكسجين) Cاحتراق مول واحد من الكربون)  -1
 كيلوجول .  393.5وطاقة حرارية مقدارها 

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

( Cl2(ومواًل من غاز الكلور)  H2( بالحرارة ليعطي مواًل من غاز الهيدروجين) HClلل غاز كلوريد الهيدروجين ) تح -2
 كيلو جول .  184واستهالك طاقة مقدارها 

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

 

 : قارن حسب ما هو مطلوب : السؤال السادس

 

 التفاعالت الماصة للطاقة التفاعالت الطاردة للطاقة وجه المقارنة

 التعريف

 

  

التغير في المحتوى 

 الحراري

 

  

 

 مخطط الطاقة

 

 

 

  

 مثال
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 القيمة الحرارية حرارة االحتراق وجه المقارنة

   التعريف

   وحدة القياس

 

 الحرارة النوعية السعة الحرارية وجه المقارنة

   التعريف

   وحدة القياس

 

 : السؤال السابع

 التالية : نتاج الماء حسب المعادلة يتفاعل غاز الهيدروجين مع األكسجين إل -1 

2H2  +  O2              2H2O 

ً  ماصاالمصاحبة للتفاعل ؟ وهل التفاعل  احسب قيمة الحرارة  : يلي كما  بأن طاقة الروابط أم طارد للحرارة ؟ علما

(H - H   =436  ، كيلوجول/ مولO = O   =498  ،  كيلوجول/ مولH - O   =464 ) كيلوجول/ مول 

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

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

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

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

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

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

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

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

ً إقيمة الحرارة المصاحبة للتفاعل التالي ثم بين فيما  احسب -2  للطاقة : أم طارداً  ذا كان التفاعل ماصا

H2(g) + Cl2(g)           2HCl(g) 

H - H)   =436  ، كيلوجول/ مولCl - Cl =243  ،  كيلوجول/ مولH - Cl   =432 ) كيلوجول/ مول 

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

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

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

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

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

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

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

 يتفاعل غاز النيتروجين مع الماء بوجود بعض أنواع البكتيريا حسب المعادلة االتية : -3

N2(g) + 3H2O(g)            2NH3(g) + 𝟑 𝟐⁄  O2(g)        

 كيلوجول/مول O=O   =498 ،H - O   =464 ،N – H =389  ،N  =N    =941) باالعتماد على طاقات الروابط

 حرارة التفاعل . هل التفاعل ماص أم طارد للطاقة . احسب

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

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

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

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

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

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

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

 

 : السؤال الثامن

 في التفاعالت التالية :  H∆.حدد نوع التفاعل و قيمة 1

   1-   2H2O(g)   + 483.6 k.J           2H2(g) +O2(g)             

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

    2-  C(s)  +  O2 (g)                    CO2 (g)  + 393.5 K.J   

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

 

 كيلوجول  286نه يلزم إغازي الهيدروجين و األكسجين ،ف إلىليتحلل مول واحد من الماء السائل . 2

 وضح ذلك في شكلين من المعادلة الكيميائية الحرارية . - أ

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

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

 .مثل سير التفاعل برسم بياني ) مخطط الطاقة ( -ب

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

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

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

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

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

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

.  
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في وجود كمية كافية من األكسجين ليعطي غاز ثاني أكسيد الكربون و الماء مع  C3H8يحترق غاز البروبان . 3

 كيلوجول . 2220حرارة مقدارها  نطالقا

 ذلك في شكلين من المعادلة الكيميائية الحرارية . وضح - أ

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

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

 مثل سير التفاعل برسم بياني ) مخطط الطاقة ( -ب

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

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

g)) O2 Mg(s) + 𝟏لديك المعادلة التالية :                    . 4 𝟐⁄             MgO(s)  + 602 KJ 

 .......................................................................................ما نوع التفاعل من حيث التغير في الطاقة .  - أ

 ؟  MgOمول من  2لتحلل    H∆ ما قيمة  - ب

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

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

 غم/ مول( MgO  =40)ك .م   ؟ MgO غم من  4مقدار الطاقة الالزمة لتفكيك  ما  -ج

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

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

 مثل مخطط الطاقة للتفاعل السابق .  -د

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

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

 

 تي وأجب عن المطلوب :ادرس التفاعل اآل. 5

  -297 K.J =S+ O2                       SO2                ∆H      

 ........................نوع التفاعل السابق من حيث التغير في الطاقة ؟  ما -أ

 .........................................عند عكس المعادلة ؟ H∆ماقيمة  -ب

 ؟  Sمن  مول  0.5المنطلقة من احتراق  H∆ما قيمة  -ج

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

 غم/مول ( S  =32)ك.م   ؟  Sغم من  8المنطلقة من احتراق  H∆ما قيمة  -د

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

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

................................................................................................................................................. 
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 ؟  CH4أم غاز الميثان  H2أيهما أفضل كوقود : غاز الهيدروجين  .6

 كيلو جول / مول  890كيلوجول/مول و حرارة احتراق الميثان =  286ذا علمت أن حرارة احتراق الهيدروجين = إ   

 غم/ مول(CH4  =16ك.م     ،غم/ مول     H2   =2)ك.م     

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

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

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

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

 :كمية وافرة من األكسجين حسب المعادلة الكيميائية االتية  وجود في يحترق غاز البيوتان .7

2C4H10(g) + 13O2(g)              8CO2(g)  + 10 H2O(g)           ∆H= - 5710K.J 

 ً  . غم/ مول 58بأن كتلته المولية =  ما القيمة الحرارية للبيوتان علما

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

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

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

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

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

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

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

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

 كيلوجول/ساعة تدريب ، وحيث أن عملية احتراق سكر الجلوكوز 2100يستهلك العب كرة سلة طاقة مقدارها  .8

C6H12O6 : في جسم الالعب لتزويده بالطاقة تتم حسب المعادلة األتية 

C6H12O6(s) + 6O2(g)                6CO2(g) + 6H2O(l)  +2820K.J 

 (.غم/ مول 180ذا تدرب الالعب لمدة ساعتين ) ك.م للجلوكوز = إاحسب أقل كتلة من الجلوكوز يتم احتراقها 

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................. 
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كيلومتر ، فأشار اليه أخصائي تغذية بأن يتناول  10أراد شخص رياضي أن يشارك في سباق ماراثوني مسافته .9

 كيلوجول . 500العسل قبل البدء بالسباق بفترة زمنية معينة مع العلم أن كل كيلومتر واحد يستهلك طاقة مقدارها 

 لطاقة الالزمة .مية العسل بالغرام التي ينصح بتناولها حتى يتزود بااحسب  ك

 ً  كيلوجول / غم  13.2بأن القيمة الحرارية للعسل =  علما

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

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

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

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

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

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

غم أدى الى ارتفاع  400كالً من كمية الحرارة و السعة الحرارية الناتجة عن تفاعل محلول مائي كتلته  .احسب10

25من  الترمومتردرجة حرارة 
º

30س الى 
 º

جول /غم . 4.18. علما بأن الحرارة النوعية للماء =  س 
 º

 س

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

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

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

15من الماء  معينة لرفع درجة حرارة كتلةإذا لزم . 11
 º

    .احسب كتلة الماء، كيلو جول  12.6كمية من الحرارة مقدارها س 

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

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

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

 

 CH4حرارة احتراق الميثان غم من غاز الميثان علماً بأن  0.85كمية الحرارة الناتجة عن حرق  احسب .12

 . (غم/ مول CH4  =16الكتلة المولية للميثان ) كيلوجول / مول  .  890تساوي  

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

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

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

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

................................................................................................................................................. 
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جول/ 6270. مسعر سعته الحرارية 13
 º

غم  117غم من مادة عضوية كتلتها المولية تساوي 5،وعند حرق  س 

25/مول ،ارتفعت درجة الحرارة من 
 º

 س  . احسب  27.5الى س 

 أ. كمية الحرارة الناتجة عن حرق غرام واحد من المادة العضوية .

 حرارة احتراق المادة العضوية . ب.

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

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

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

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

 الجانب العملي : 

 (مت في مختبر مدرستك بإضافة أكسيد الكالسيوم تدريجياً الى الماء و قياس درجة الحرارة المصاحبة)ق  .1

 ما نوع التفاعل من حيث التغير في الطاقة ؟ فسر . ( أ

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

 ما تأثير المحلول الناتج على ورق دوار الشمس ؟ ( ب

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

 رمومتر ؟حلول باستخدام التأهم االحتياطات الواجب مراعاتها عند قياس درجة حرارة الم ماج(

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

 د( اكتب معادلة كيميائية موزونة تعبر عن التفاعل السابق .

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

كأس يحتوي على هيدروكسيد الباريوم المائي موضوع على قطعة  إلىث عند اضافة كلوريد األمونيوم حد  . ماذا ي  2

 خشبية مبللة بالماء.

 ..............................................................................................................................المالحظة :    

 .................................................................................................................................التفسير :     

                 ،غم  23المستخدمة في التسخين كانت كتلة االيثانول  C2H5OHاحتراق االيثانول في تجربة تعيين حرارة . 3

25غم ، فارتفعت درجة حرارة الماء بمقدار  100وكانت كتلة الماء التي تم تسخينها 
 º

 .س

 احسب حرارة احتراق االيثانول .   

جول / غم . 4.18غم/مول ، الحرارة النوعية للماء =  46=  ك . م  لاليثانول) علماً بأن    
 º

 ( . س 

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

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

................................................................................................................................................. 
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 الوحدة الرابعة 
 مدخل اىل الكيمياء العضوية 

 : التالية بما يناسبهاالسؤال األول :أكمل العبارات 

 ينتج ....................  . C6H12 إلى Br2عند إضافة  .1

 يتحول األلكين إلى ألكان عند إضافة .....................  . .2

3.           .......... + .......... + ..........O2     +C5H12  

 H2     +C12H24    عامل مساعد......................       .4

 تتغير الحالة ................... لأللكانات حسب عدد ذرات الكربون. .5

 تتميز األلكانات عن عائلة المركبات الهيدروكربونية بوجود .................... .6

 من التطبيقات على تفاعالت اإلضافة لأللكينات ........................ .7

 رات كربون .....................ذ 10الحالة الفيزيائية لأللكانات التي تحتوي على  .8

 يوجد الكربون بشكل غير متبلور في الطبيعة مثل ................ و ...............  .9

 عندما تتخذ الجزيئات ترتيبًا منتظمًا يطلق عليها مواد ....................  .10

 الصيغة التي توضح ترتيب الذرات والروابط في الجزيء ..................  .11

 هي .....................   C4H8الصيغة البنائية للمركب  .12

 استطاع العالم ...................... تحضير مركب اليوريا ألول مرة في المعمل.  .13

 ( في المجموعة ............. والدورة ............. من الجدول الدوري. 6 عدده الذري =C (يقع الكربون   .14

 والهكسين بواسطة ............................. .يمكن التفريق بين الهكسان   .15

 غاز الطهي عبارة عن خليط من ................. و ...................... .  .16

 كلما زاد عدد التفرعات في األلكان  ............. درجة غليانه.  .17
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 عملية تفاعل األلكين مع الهالوجين تسمى ............................ .  .18

 عند احتراق المركب الهيدروكربوني في وجود وفرة من األكسجين ينتج .......... و ماء و.........  .19

 عد عنصر ................... حجر األساس في بناء المركبات العضوية.ي    .20

 ترتبط ذرات الكربون في الماس والجرافيت بروابط .......................  .  .21

 تتكون المركبات الهيدروكربونية من ذرات ................. و ................. فقط.  .22

 تتميز األلكينات بوجود رابطة ............... ويطلق عليها هيدروكربونات ................. .  .23

 لخمول.تصف ................. بالخمول ويطلق عليها ................. وهو اسم التيني يعني ات    .24

 يتواجد الميثان و اإليثان و البروبان عند درجة حرارة الغرفة في حالة .................. .  .25

 من أشكال وجود الكربون الحر في الطبيعة ................. و ................. .  .26

 الصيغة العامة لأللكانات هي .................. .  .27

 أللكينات بزيادة ................. في المركب.تزداد الطاقة الناتجة من احتراق ا  .28

 الهدرجة هي عملية إضافة ................. إلى الهيدروكربون غير المشبع.  .29

 . الصيغة العامة لأللكينات هي ..................  .03

 يستخدم تفاعل ................. للتميز بين األلكانات واأللكينات.  .31

32.   + ...........H2O      ............. +               C2H4  +  3O2 

 المقطع األول من اسم األلكان يدل على ................... الموجودة في األلكان .   .33

 ازدياد الكتلة المولية لأللكان يؤدى إلى زيادة ................. و................. .  .34

 . األلكانات مركبات ................. في الماء  .35

 ( يسمى ...........7C( يسمى ........... بينما الذي يحتوى على )4Cاأللكان الذي  يحتوى على )  .36

 . تتميز عائلة األلكينات عن غيرها من الهيدروكربونات بوجود ..................  .03
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 أبسط مركب في األلكينات هو ................... .  .38

 األلكين يعطيه ظاهرة ................... .تغيير موقع الرابطة الثنائية في   .39

 الكيمياء العضوية أدت إلى تطور الصناعات ............................  .40

 . سميت المركبات العضوية بهذا االسم ألنها تستخلص من أنسجة ........................  .14

 ة باستخدام .................. .يمكن الكشف عمليًا عن وجود الرابطة الثنائية في المركبات العضوي  .42

 تعد األلكينات أنشط من األلكانات لوجود ......................... .  .43

 . يعد النشا من المبلمرات الطبيعية و المنمر المكون له هو .......................  .44

 .....تعد البروتينات من المبلمرات الطبيعية و المنمر المكون لها هو ................ .14

 

 السؤال الثاني : اختر رمز االجابة الصحيحة :

 أحد المركبات التالية من الهيدروكربونات المشبعة : -1

 C5H12د.                         C2H4ج.                          C7H14ب.                           C5H10 . أ

 أحد المركبات األتية ليس له  متشكالت : -2

 بنتين                           د. ايثين  ج.                           بيوتان  ب.                   هكسان  . أ

 ذرات كربون : 8األلكين الذي يحتوي  -3

 C8H10د.                        C8H15ج.                           C8H16ب.                         C8H18   أ.   

 يتكون :  C2H4عند اضافة البروم الى مركب  -4

 ال يحدث تفاعلد.                 لون برتقالي ج.                مركب عديم اللون ب.                 راسب أصفر . أ

 مثاالً على تفاعل اضافة هالوجين : ال يعتبرأحد التفاعالت التالية  -5

           C2H4  +I2د.                 C2H4  +Cl2ج.                    C2H4  +Br2ب.                  C2H4  +O2   أ.

 : ما عداجميع المركبات التالية من الهيدروكربونات  -6

  C7H14د.                         C3H8ج.                        C2H5OHب.                       C2H6   أ.   

 تية من األلكينات :أحد المركبات اآل -7

  C4H12د.                        C6H12ج.                           C4H10 ب.                       C3H8   أ.   
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 : ماعداجميع ما يلي من األلكانات  -8

 C4H10د.                         C3H6ج.                           C2H6ب.                         CH4   أ.   

 تتميز البارافينات بوجود رابطة تساهمية : -9

 رباعيةد.                          الثية ثج.                           ثنائيةب.                       أحادية   أ.   

 المركب الذي له أعلى درجة غليان : -10

 C11H24د.                        C9H20ج.                    C10H22ب.                         C5H12   أ.   

 األلكان الذي ليس له مقابل في عائلة األلكينات هو : -11

 البنتاند.                       الهكسان ج.                      البروبانب.                        الميثان   أ.   

 كلما زاد عدد التفرعات في المركب فان درجة غليانه: -12

 قد تزداد أو تقل د.                        ال تتأثرج.                          تقلب.                         تزداد   أ.   

 نات :عدد ذرات الكربون في مركب األلكي -13

  H – 2نصف د.                       Hنصف ج.                   Hضعف  ب.            H +2ضعف    أ.   

 الصيغة العامة لأللكينات : -14

                  CnH2n-2د.                        CnHn+2ج.                    CnH2nب.                                  CnH2n+2   أ.   

 على رابطة تساهمية ثنائية : أحد المركبات التالية يحتوي -15

 C5H12د.                        C4H10ج.                     C6H14ب.                                      C4H8   أ.   

 : ما عداجميع المركبات التالية ألكينات  -16

 C5H10د.                         C9H20ج.                      C3H6ب.                                   C10H20   أ.   

 ذرة هيدروجين ؟ 36ما األلكان الذي يحتوي على  -17

 C36H72د.                      C17H36ج.                    C36H74ب.                                   C18H36   أ.   

 السجاد و المنسوجات :ستخدم في صناعة ألياف البوليمر الذي ي   -18

 التفلون د.                  البولي ايثيلينج.           البولي بروبيلينب.                 البولي فينيل كلورايد      أ.   

 ستخدمة للتمييز بين األلكان و األلكين :المادة الم   -19

 البرومد.                             اليودج.                       الفلورب.                                     الكلور   أ.   

 أي األلكانات التالية ينتج طاقة أكبر عند احتراق مول واحد منه؟ - 20

 أ. هكسان                        ب. هبتان                        ج. نونان                        د. بنتان
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 فيه تحويل الزيوت السائلة إلى دهون صلبة:تفاعل يتم   - 21

 أ. احتراق                        ب. هلجنة                       ج. بلمرة                        د. هدرجة

 أحد المركبات اآلتية من المركبات المشبعة: - 22

 C7H14د.                        C3H6ج.                      C2H4 .ب                         CH4 أ.

 جميع ما يلي من المركبات المشبعة ماعدا: - 23

 C8H18د.                       C4H10ج.                      C5H10ب.                       C3H8 أ. 

 ذرة كربون: 12األلكين الذي يحتوي  - 24

 C12H9د.                        C12H22ج.                    C12H18ب.                    C12H24 أ. 

 أحد المركبات التالية عند احتراقه يعطي طاقة أكثر: - 25

   C7H14د.                   C6H12ج. C5H10                           ب.                     C4H8 أ. 
 األلكينات هو إضافة:أهم تفاعالت إضافة الهالوجينات إلى  - 26
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 تفاعل الهيدروكربونات غير المشبعة مع الهيدروجين في وجود النيكل كعامل مساعد يسمى: - 27
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 اكتب المصطلح العلمي الدال على العبارات التالية :   السؤال الثالث : 

 )........................ ( فرع من فروع الكيمياء يهتم بدراسة مركبات الكربون .-1

 كربونية ترتبط فيها ذرات الكربون مع الهيدروجين فقط بروابط تساهمية . ).......................( سالسل -2
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 ترتبط فيها ذرات الكربون ببعضها بروابط تساهمية أحادية . مشبعة  .......................( مركبات هيدروكربونية) -5

 مركبات هيدروكربونية غير مشبعة تحتوي على رابطة ثنائية بين ذرتي كربون متتاليتين .).......................(  -6
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 ).......................( مصدر النشاط الكيميائي لأللكين . -11

 اسم التيني يطلق على األلكانات بسبب خمولها الكيميائي . ).......................(  -12

 كسر الرابطة باي فينتج مركب جديد مشبع  إلىيؤدي ف األلكين إلى)......................( تفاعل يتم فيه اضافة مادة  -13

 عامل مساعد .النيكل كفي وجود هيدروجين  بإضافةألكان إلى ).......................( تفاعل يتم فيه تحويل األلكين  -14

 المركبات العضوية غير المشبعة . إلى).......................( اضافة أحد عناصر المجموعة السابعة  -15

 تتحد فيه أعداد كبيرة من جزيئات صغيرة لتكوين جزئ كبير . يميائي ).......................( تفاعل ك -16
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 ................................................................................................................السبب : .......................
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 ......................................................................................................السبب : .................................

 للكهرباء بعكس الماس. عتبر الجرافيت موصالً ي   -3

 ...................................................................................السبب : ....................................................

 الجرافيت . درجة انصهار درجة انصهار الماس أعلى من -4

 .................................................................................................................................السبب : ......
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 .......................................................................................................................................السبب : 
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 ..........................................................................السبب : .............................................................

 خاملة كيميائياً . األلكانات  -10
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 .   تقل درجة الغليان بزيادة عدد التفرعات في األلكان  -12

 .......................................................................................................................................السبب : 

 زالة البقع الدهنية .إيستخدم الجازولين في   -13

 .......................................................................................................................................السبب : 

 أول المواد التي تفصل من النفط و تتكاثف في أعلى برج التكرير.الغازات   -14

 ............................................................................................السبب : ...........................................

 يفصل الكيروسين قبل الديزل في عملية تكرير النفط .  -15
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 تعتبر األلكينات أنشط كيميائياً من األلكانات .  -17

 .............................السبب : ..........................................................................................................
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 ألكان . إلى األلكين يتحول إلىضافة الهيدروجين إعند   -18

 .............................السبب : ..........................................................................................................

 يستخدم سائل البروم في التفريق بين األلكانات و األلكينات .  -19

 .............................السبب : ..........................................................................................................
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 ما هو مطلوب :أكمل الجداول التالية حسب :  السؤال الخامس

 األلكينات األلكانات وجه المقارنة

   الروابط بين ذرات الكربون

   الصيغة العامة

   النشاط الكيميائي

   ظاهرة التشكل

   التفاعالت المميزة

   مثال

 

 الماس الجرافيت وجه المقارنة

   اللون

   الصالبة

   الشكل الفراغي

   التوصيل الكهربي

   درجة االنصهار
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 البنتين البنتان وجه المقارنة

   الصيغة الجزيئية

   الصيغة البنائية

   نوع الرابطة بين ذرات الكربون

   مع البروم التفاعل

 

 البيوتين البيوتان وجه المقارنة
 1المتشكل رقم 

 
   

 2المتشكل رقم 
 

  

 

 

 معادلة كيميائية موزونة تمثل التفاعالت التالية : السؤال السادس  :اكتب 

 معادلة التفاعل التفاعل  الكيميائي

  احتراق االيثان

  احتراق البنتين

  مع األكسجين روبانتفاعل الب

  تفاعل الهبتين مع األكسجين

  ضافة البروم الى البروبينإ

  ضافة الكلور الى البيوتينإ

  تكون البولي ايثيلين من االيثيلين
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 السؤال السابع : 

 لديك مركب هيدروكربوني يتكون من 4 ذرات كربون . أجب عن األسئلة التالية :

 أوالً : اذا كان المركب ينتمي لعائلة األلكانات 

ما اسم هذا المركب ؟ ........................................ -1  

ما الصيغة الجزيئية له ؟ .................................... -2  

.......................................................................................................ما الصيغ البنائية المحتملة له ؟  -3  

....اكتب معادلة تفاعله مع األكسجين . ............................................................................................ -4  

له مع البروم . .....................................................................................................اكتب معادلة تفاع -5  

 ثانياً : اذا كان المركب ينتمي لعائلة األلكينات 

ما اسم هذا المركب ؟ ........................................ -1  

....................................ما الصيغة الجزيئية له ؟  -2  

..........ما الصيغ البنائية المحتملة له ؟ ............................................................................................. -3  

....................................................اكتب معادلة تفاعله مع األكسجين . ............................................ -4  

.......اكتب معادلة تفاعله مع البروم . .............................................................................................. -5  

 السؤال الثامن : أ( عزيزي الطالب لديك الشبكة التالية تأملها ثم أجب عن األسئلة التي تليها :

  

  C3H8      3 CH4 2 1 أوكتان 

C4H8 6 C18H38 5 4 هكسان 

. 5،  3، 1بين الحالة الفيزيائية لكل من المركبات  -1   

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

أي من السابقة يسبب اختفاء لون محلول البروم البرتقالي عند تفاعلهما؟ اكتب معادلة التفاعل . -2  

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

( ؟ فسر . 4( أم المركب رقم) 1ب رقم) أيهما أعلى درجة غليان المرك -3  

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

. 4الصيغة البنائية للمركب رقم  اكتب -4  

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

. 2معادلة احتراق المركب رقم  اكتب -5  

................................................................................................................................  
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 ب( قارن بين كل زوج مما يل حسب ما هو مطلوب :

من حيث التفاعل مع الهيدروجين .       C6H12     و   C6H14 1-  

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

من حيث درجة الغليان .         C5H12     و   C8H18 2-  

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

بنتان    من حيث درجة الغليان . -بنتان  و ع  -أيزو -3  

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

من حيث عدد الصيغ الكيميائية البنائية .          C3H8     و   C4H10 4-   

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

.مول منهما    1من حيث كمية الطاقة الناتجة عن احتراق           البنتان   و  الهبتان   -5  

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

خر على البروبين و كالهما عديم اللون آلأنبوبا اختبار يحتوي  أحدهما على غاز البروبان  و اج( لديك   

 ً .وضح التفاعل الممكن حدوثه ؟ اكتب معادلة كيميائية ت   كيف تميز بينهما مخبريا  

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

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

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

 أجب عن األسئلة التالية : :   تاسعالسؤال ال

 . أجب عن األسئلة التالية : ذات قيمة اقتصادية كبيرة جداً  هي مبلمرات  PVCمنتجات  ( أ

 .............................................................................؟ما اسم المونمر المكون لها  -1

 للمونمر المكون لها ؟ما الصيغة البنائية  -2

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

 .  PVCارسم مقطع يوضح مبلمر ال  -3

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

 :الجدول التالي  أكمل  ( ب

 اسم المونمر اسم المبلمر

  النشا

 الحمض األميني 

  البولي ايثيلين

  البولي بروبين

 فينيل كلورايد 

 


